
Deontologische code CGG De Pont 2018 

1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Deontologische Code 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deontologische code CGG De Pont 2018 

2 
 

Inhoud 
 

Inhoud 
Inleiding  
Bronnen  
Situering  
Illustratie ‘morele besluitvorming in de hulpverlening’ 
 
1. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  
1.1. Verantwoordelijkheid en competenties van elk teamlid  
1.2. Teamwerking en teamverantwoordelijkheid  
1.3. Verantwoordelijkheid van de psychiater  
1.4. Aansprakelijkheid  
1.5. Beleidsoverleg als ethische commissie 
1.6. Klachten 
 
2. Waarden in de hulpverlening  
2.1. Eerbiediging van de rechten en de waardigheid van de persoon  
2.2. Eerbiediging van de rechten van het kind  
2.3. Kwaliteitsvolle hulp bieden  
 
3. Houding t.o.v. de cliënt  
3.1. Openheid m.b.t. informatie over de gezondheidstoestand  
3.2. Participatie van de cliënt  
3.3. Geïnformeerde instemming  
3.4. Houding t.o.v. minderjarigen  
3.5. Houding t.o.v. ouders van minderjarige cliënten  
3.6. Houding t.o.v. volwassenen met keuzeonbekwaamheid  
3.7. Houding t.o.v. professionele derden  
 
4. Vertrouwelijkheid, beroepsgeheim, dossierbeheer en omgaan met cliëntinformatie  
4.1. Beroepsgeheim en het respecteren van privacy en vertrouwelijkheid  
4.2. Bijhouden van dossiers en verwerken van persoonsgegevens  
4.3. Inzagerecht  
4.4. Uitwisselen van cliëntinformatie met derden (algemene principes)  
4.5. Specifieke afspraken m.b.t. uitwisselen van cliëntinformatie  
- afspraken m.b.t. contacten met niet-hulpverleners  
- afspraken i.v.m. informatie aan de vertrouwenspersoon van de cliënt  
- afspraken m.b.t. contacten met hulpverleners met een gedeeld beroepsgeheim  
- afspraken i.v.m. informatie aan arbeidsartsen en adviserende artsen  
- afspraken i.v.m. informatie aan politionele en justitiële diensten  
- afspraken m.b.t. attestering voor vluchtelingen 
4.6. Schriftelijke verslaggeving 
 
5. Specifieke thema's  
5.1. Omgaan met risicosituaties  
5.2. Hulpverlening onder voorwaarden  
5.3. Omgaan met conflictueuze ouderschapssituaties  
5.4. Houding bij huiszoekingen, inbeslagname van dossiers en getuigenis in rechte  
5.5. Gedwongen opname  
5.6. Adviesvragen met een ethische dimensie  
5.7. Werken met tolken  



Deontologische code CGG De Pont 2018 

3 
 

5.8. Het gebruik van klinische gegevens buiten de opdracht van het CGG  
5.9. Omgaan met bedreigingen t.o.v. de eigen persoon  
5.10. Deontologie inzake preventie werk  
5.11. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek 
5.12. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen hulpverlener en cliënt 
5.13. Preventie van psychosociale risico’s op het werk waaronder discriminatie, geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deontologische code CGG De Pont 2018 

4 
 

Inleiding 
Deze deontologische code van het CGG De Pont heeft tot doel de kwaliteit van ons werk te garanderen 
in het belang van de cliënt, van de hulpverlener en van alle betrokkenen.  
De eerste deontologische code kwam tot stand in een werkgroep met Dr. Wim Vanmechelen, Jan 
Roggen en Bert Raats en  werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24/04/2007. Ze was 
grotendeels gebaseerd op de code van CGG Andante. 
In de loop van 2017 werd gestart met een revisie van de deontologische code welke heeft geleid tot 
een aantal aanpassingen en bijvoegingen. Een aantal passages zijn ook gebaseerd op een door Dirk 
Kaethoven herwerkte versie van de deontologische code van CGG Andante1, op de  ervaringen binnen 
het CGG De Pont en richtlijnen vanuit de overheid (protocollen: ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag 
tussen hulpverlener en cliënt’ en ‘preventie van psychosociale risico’s op het werk waaronder 
discriminatie, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag’).  
Op 14 maart 2017 organiseerden we voor alle medewerkers van De Pont een studiedag met als doel 
deze deontologische code tot leven te brengen. Aan de hand van enkele voordrachten en verschillende 
casussen werd de code getoetst aan de praktijk. Dit leverde opnieuw enkele suggesties op ter 
verbetering van dit document. In deze publicatie integreren we ook de cartoons die op die studiedag ter 
verheldering werden gebruikt.   
Deze geactualiseerde deontologische code werd door het Bestuur goedgekeurd op 12/12/2017. 
 
 
Bronnen 
- Baetens, L. (2016). Beroepsgeheim en hulpverlening. Nota met een praktijk gerichte samenvatting         
van de heersende opvattingen m.b.t. beroepsgeheim en hulpverlening, 12 pagina’s). Emmaüs vzw 
Mechelen. 
- Belgisch Staatsblad 16.05.2014: Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de 
plichtenleer van de psycholoog. 
- Belgische Staatsblad 06.07.2017: Wijzigingen van het strafwetboek inzake het meedelen van 
geheimen. 
- Blockx, F. (2013). Beroepsgeheim. Antwerpen – Cambridge: Intersentia 
- Code van geneeskundige plichtenleer. Nationale raad van de Orde der artsen. 
- Decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg (18.05.1999) 
- Decreet betreffende de integrale Jeugdhulpverlening (12.07.2013, uitvoeringsbesluit 21.02.2014) 
- Deontologische fiches, CGG De Pont, Kwaliteitshandboek 
- FAQ’s recht op bijstand. www.wvgvlaanderen.be/rechtspositie  
- Gevaert, P. en Wostyn, L. (2009). Inbeslagname medische dossiers en verhoor door de 
onderzoeksrechter. In: Overhandigen medische gegevens. Wostyn, Boucquey en Schokaert. Gent: 
Academia Press. 
- Hubeau, B. e.a. (2013). Omgaan met beroepsgeheim. Wolters Kluwer Belgium Mechelen. 
- Jeugdrecht.be  
- Korevaar, K. (2016). Morele besluitvorming in de klinische psychologie. Tijdschrift voor Klinische 
Psychologie, 46/3.  
- Kaethoven, D. (Red.) (2005). Deontologische code Andante.Berchem-Antwerpen, eigen uitgave. 
- Leijssen, M. (2005), Gids beroepsethiek. Waarden, rechten en plichten in de psychotherapie en 
hulpverlening. Leuven: Acco. 
- Nota ‘Richtlijnen voor de CGG inzake attestering’. Cultuursensitieve zorg CAW-CGG. 
www.kennisplein.be 
- Richtlijnen bij de procedure van inbeslagname van dossiers bij de gespecialiseerde voorziening in het 
geval de cliënt verdacht wordt van een misdrijf. www.ordomedic.be  
- Van der Stel, J. (2004) Handboek preventie. Assen: Van Gorcum. 
- Van der Straete I. en Put J. (2005), Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: die Keure. 
- Wet betreffende de rechten van de patiënt van 12.08.2002. 
- Zorgnet-Icuro, Informatienota 2017/112, Beroepsgeheim 

                                                           
1 Uittreksel: ‘Deze tekst mag door andere organisaties vrij gebruikt worden mits bronvermelding’. 

http://www.kennisplein.be/
http://www.ordomedic.be/
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Situering  
 
In het decreet van 18.05.1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg staat aangegeven dat een 
centrum voor geestelijke gezondheidszorg over een deontologische code dient te beschikken (artikel 9 
§1, 8°). 
Een deontologische code is gestoeld op ethische overwegingen, op een kritische bezinning over het 
juiste handelen, op evaluaties van motieven en consequenties verbonden aan kwalitatief gewenste 
handelingen.  
De deontologie of plichtenleer bevat de grondregels voor een bepaalde doelgroep. De deontologische 
code van het CGG De Pont omschrijft aldus de beginselen, gedragsregels en gebruiken die een 
werknemer van het CGG De Pont moet eerbiedigen of als leidraad moet nemen bij de uitoefening van 
zijn beroep.  Het geeft voorwaarden aan die op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg gesteld 
kunnen worden aan de geboden hulp, rekening houdend met de gegeven omstandigheden en met het 
gegeven ogenblik binnen het hulpverleningsproces. Het uitgangspunt is het belang van de  cliënt 
waarbij de deontologische code als leidraad ten dienste staat van de hulpverlener en medewerker. 
Een deontologische code bevat geen pasklare antwoorden. Eventuele heikele thema’s komen in de 
eerste plaats ter discussie op de teamvergadering. In functie van de feiten en de context waarin deze 
zich voordoen wordt een beslissing genomen. Een neerslag hiervan wordt opgenomen in het dossier. 
In de tweede instantie kan men de vraag desgewenst ook voorleggen aan het beleidsoverleg. 
De code bespreekt allerlei items: beroepsgeheim, verantwoordelijkheden, inzagerecht, omgaan met 
risicosituaties, enz. De omvang is dan ook niet gering. De aanpassingen in 2017 zijn gebeurd omwille 
van nieuwe regelgevingen en richtlijnen, ervaringen uit de praktijk, evolutie van maatschappelijke  
normen en nieuwe accenten binnen juridische kaders. 
 
Op de studiedag van 14 maart 2017 volgden we het gestructureerde stappenplan dat Koen Korevaar 
uiteenzette. Centraal voor hem staat niet zozeer ‘Wat moet ik doen?’, maar wel ‘Hoe kom ik tot een 
deontologisch verantwoorde beslissing?’. Hij stelt een proces voor waarin bepaalde overwegingen 
moeten gemaakt worden wil men tot een gewogen beslissing kunnen komen. Deze stappen  worden 
beschreven in het artikel opgenomen in het tijdschrift voor klinisch psychologie en geïllustreerd door 
Mila Van Goethem. Mila zorgde voor alle illustraties opgenomen in deze tekst. 
 
Mechelen, januari 2018 
 
Het beleidsoverleg van het CGG De Pont 
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1. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
 
Verantwoordelijkheid is in eerste instantie een moreel begrip. Het geeft de bevoegdheden en plichten 
weer van het team en de individuele teamleden op grond van deontologische regels, competenties en 
taakafspraken.  
Alle medewerkers van CGG De Pont – inclusief bestuur en directie – dragen verantwoordelijkheid 
voor het goed functioneren van de voorziening en de kwaliteit van de zorgverlening. Er zijn 
verantwoordelijkheden van het multidisciplinaire team in zijn geheel en er zijn verantwoordelijkheden 
die specifiek dienen opgenomen te worden door een bepaalde functie.  
Rekening houdend met de opdrachten van het CGG De Pont en de interne organisatiestructuur kunnen 
medewerkers, naast gemeenschappelijke verantwoordelijkheden, deels ook verschillende 
verantwoordelijkheden dragen afhankelijk van de functie, kwalificatie of hun specifieke opdrachten.  
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 
 
Aansprakelijkheid is een juridisch begrip. Het houdt verband met de eisen tot schadevergoeding die 
kunnen ingesteld worden. Dienaangaande is artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten duidelijk: “ingeval de werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst de 
werkgever of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware 
schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig 
voorkomt én er geen verbetering kwam ondanks dat op de repetitieve kleine fouten werd gewezen.” 
 
1.1. Verantwoordelijkheid en competenties van elk teamlid 
 
Elk teamlid zet zich, in samenwerking met het ganse team en desgevallend ook teamoverschrijdend,  
in om op een respectvolle en zo deskundig mogelijke wijze hulp te bieden aan de cliënt.  
Het teamlid is verantwoordelijk voor het eigen therapeutisch handelen en voor de kwaliteit van zijn 
werk. Elk teamlid handelt binnen het kader van wetenschappelijk gefundeerde theorieën en methodes 
en houdt rekening met de grenzen van zijn deskundigheid. 
Ter ondersteuning van zijn handelen gebeurt minimaal tweejaarlijks met de coördinator of directeur 
een individueel functioneringsgesprek en hiermee afwisselend tweejaarlijks een 
teamfunctioneringsgesprek. 
 
Dit houdt in: 
• Elk teamlid moet de deontologische code kennen en in de uitoefening van zijn taken de waarden en 
regels die in deze code vermeld worden respecteren. Hij aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de 
gevolgen van zijn handelingen. 
• In de uitoefening van zijn beroep moet elk teamlid een hoog kwaliteitsniveau nastreven en zijn 
professionele deskundigheid op peil houden en verder ontwikkelen. Hij houdt hierbij rekening 
met de meest recente wetenschappelijke theorieën en methoden en met de kritieken hierop. Het CGG 
ondersteunt zijn medewerkers daarin door hen de mogelijkheid te geven vormingen te volgen en 
voorziet hiervoor de nodige investeringen in tijd en geld. Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen 
de noden van de medewerkers en de noden van de organisatie, waarbij als uitgangspunt geldt dat 
uiteindelijk de noden en belangen van de cliënt centraal staan.  
• Elk teamlid moet nauwkeurigheid nastreven en zich bewust zijn van de beperkingen van de 
door hem aangewende procedures en methoden, alsmede van de besluiten die hij eruit trekt en 
van de meningen die hij kenbaar maakt in zijn professionele verklaringen. 
• Elk teamlid erkent de eigen beperkingen en handelt vanuit de competentie die hij persoonlijk 
verworven heeft door opleiding en ervaring. Indien nodig moet hij raad en steun zoeken bij een collega 
of het team en/of de cliënt naar een collega doorverwijzen. 
• Elk teamlid heeft oog voor de eigen grenzen: grenzen van het eigen geweten, grenzen m.b.t. 
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het persoonlijk kunnen hanteren van bepaalde problematieken en hulpvragen, grenzen t.g.v. 
eigen (tijdelijke) moeilijkheden, ... Het teamlid bespreekt deze grenzen in teamverband, waar een 
passende oplossing gezocht wordt. 
1.2. Teamwerking en teamverantwoordelijkheid 
 
Elke hulpverlener werkt in multidisciplinair teamverband en draagt naargelang zijn deskundigheid en 
mogelijkheden bij tot de werking van het team. Het multidisciplinaire team heeft de plicht elk teamlid 
maximaal te ondersteunen in de uitoefening van zijn taak.  
 
Dit houdt in: 
• De opstelling, de voortgangsbewaking en de eindevaluatie van elk behandelplan gebeurt 
door een multidisciplinair team o.l.v. een psychiater. Elk team voorziet hiervoor wekelijks en op 
gestructureerde wijze overleg  over cliënten. Bij niet-hulpverlenende teams kan de frequentie van 
vergaderen lager liggen (administratie, onthaal, preventie, …).  
• Het team is de plaats bij uitstek waar de teamleden problemen m.b.t. de behandeling van cliënten en 
problemen met een ethische dimensie kan (en soms moet) voorleggen. Het team heeft collegiaal de 
plicht een gepaste oplossing uit te werken, rekening houdend met de bepalingen van deze code. 
• Elk teamlid maakt op optimale wijze gebruik van dit teamoverleg en 
steunt naargelang zijn competentie zijn collega’s in de uitoefening van 
hun taak. Hij respecteert daarbij de individuele  verschillen tussen 
teamleden op het vlak van: mensvisie, waarden, draagkracht, 
therapeutische stijl, therapeutisch model in zoverre deze in 
overeenstemming zijn met deze code. Wederzijds respect en een 
veilig, steunend klimaat maken een kritisch bevragen van elkaars 
therapeutisch en teammatig functioneren mogelijk.  
• Alle teamleden bewaken gezamenlijk dat er een veilig klimaat heerst 
in het team. Ieder teamlid moet ruimte hebben voor het bespreken van 
moeilijkheden in de uitoefening van zijn opdracht en daarbij kunnen 
rekenen op de steun van de andere teamleden. Wanneer een open en 
veilig klimaat ontbreekt of dreigt verloren te gaan, dient de 
teamverantwoordelijke de coördinator of de directeur hiervan op de 
hoogte stellen. Zij kunnen indien nodig gepaste maatregelen nemen.  
 
1.3. Verantwoordelijkheid van de psychiater 
 
De opstelling, voortgangsbewaking en eindevaluatie van elk behandelplan gebeurt door het 
multidisciplinair team onder eindverantwoordelijkheid van de psychiater 
 
Dit houdt in: 
• De psychiater waakt mede over een juiste diagnose- en indicatiestelling en let er op dat vanuit 
ethisch, wetenschappelijk en maatschappelijk oogpunt verantwoorde zorg wordt aangeboden. 
• De psychiater is verantwoordelijk voor zijn eigen aandeel in de diagnostiek en behandeling en voor 
de inpassing van de bijdrage van de andere teamleden in het geheel van het hulpverleningsproces. 
• De psychiater moet zijn medisch-klinische bevoegdheid en verantwoordelijkheid desnoods laten 
gelden, conform de medische deontologische code (vb. omtrent diagnostiek, instellen van medicatie, 
verwijzen voor opname, stopzetten van de behandeling). Het team voert de genomen beslissing 
collegiaal uit. 
• De cliëntbesprekingen dienen zo georganiseerd te worden dat voor elke cliënt een behandelplan 
wordt opgesteld dat wordt opgevolgd onder de verantwoordelijkheid van de psychiater. 
• De psychiater is ook buiten de teamvergaderingen beschikbaar voor teamleden die met dringende 
vragen zitten. 
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1.4. Aansprakelijkheid 
 
De vzw CGG De Pont is aansprakelijk voor het professioneel handelen van alle medewerkers die in 
haar naam optreden. 
 
Dit houdt in: 
• Uit deze aansprakelijkheidsregeling blijkt de noodzaak om alle belangrijke beslissingen t.a.v. 
cliënten met het team te bespreken. Een neerslag van de genomen beslissingen is te vinden in het 
patiëntendossier (EPD).  
• Voor de opvolging van klachten van cliënten bestaat een specifieke klachtenprocedure (zie 1.6). 
• Medewerkers worden bij eventuele klachten en schadeclaims bijgestaan door de verzekering, 
burgerlijke aansprakelijkheid van CGG De Pont. Eventuele bewezen schade die niet het gevolg is van 
een zware fout wordt eveneens door deze verzekering gedekt. 
• De medewerkers zijn enkel persoonlijk aansprakelijk bij een zware fout, bij bedrog, bij schade 
veroorzaakt door het manifest niet naleven van in het team gemaakte behandelingsafspraken, bij 
gebrek aan verbetering wanneer er reeds herhaaldelijk gewezen is op repetitieve kleinere fouten. 
• De psychiater met het statuut van zelfstandige dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af 
te sluiten voor de cliënten die hij vanuit CGG De Pont krijgt toegewezen. 
• In gevallen waar aansprakelijkheid kan spelen (inbeslagname dossiers, huiszoeking, klachten bij het 
parket, de politie of een onderzoeksrechter, oproeping tot getuige, schadeclaim, …), wordt steeds en 
onmiddellijk de directeur op de hoogte gesteld.  
 
1.5 Beleidsoverleg als ethische commissie 
 
• Bij complexe of precaire vraagstukken kan een medewerker of een team zich richten tot het 
beleidsoverleg van het CGG De Pont. Deze bestaat uit de directeur en de coördinatoren, eventueel 
uitgebreid met een externe deskundige of raadgever. Vragen worden aldus overgemaakt via de 
coördinator of rechtstreeks via de directeur. 
• De dilemma’s kunnen gaan over een concrete casus maar evenzeer over gelijk welk ander thema in 
de werking van het CGG De Pont. 
• Het beleidsoverleg beraadt zich over het probleem en geeft aan welke stappen dienen gevolgd te 
worden. 
• Het beleidsoverleg evalueert na een tijd de impact van de aanbevolen stappen. De besluiten uit de 
evaluatie kunnen een aanzet vormen tot het verder optimaliseren van de deontologische code.  

 
1.6 Klachten 
 
Vanwege een cliënt: 
• Binnen het CGG De Pont werd, naast de geëigende kanalen, een eigen klachtenregeling uitgewerkt. 
Cliënten kunnen hun ontevredenheid in de eerste plaats uiten tegenover hun hulpverlener. Gezien de 
aard van de relatie ligt dit natuurlijk niet voor de hand. Cliënten kunnen zich met hun klachten verder 
richten tot de coördinator. Namen en e-mailadressen hangen uit in de wachtzaal. De contactname kan 
telefonisch, schriftelijk, via e-mail of in een persoonlijk onderhoud. Eventueel kan men anoniem 
reageren door de bedenkingen te deponeren in de brievenbus in de wachtzaal.  
Verdere kanalen worden weergegeven in het kwaliteitshandboek (Tevredenheid gebruikers – Klachten 
mogelijkheden). 
 
Vanwege een collega: 
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Wanneer een teamlid van oordeel is dat een collega zich niet gedraagt in overeenstemming met de 
deontologische code, dient dit bespreekbaar te worden gesteld tijdens de teamvergadering. Bij blijvend 
en/of ernstig disfunctioneren dient dit gemeld te worden aan de verantwoordelijke (coördinator en/of  
directeur). Er zijn bijzondere procedures voorzien bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag tussen 
therapeut en cliënt en bij misbruik van middelen (zie kwaliteitshandboek). 

2. Waarden in de hulpverlening 
 
2.1. Eerbiediging van de rechten en de waardigheid van de persoon 
 
De hulpverlener eerbiedigt de rechten en de waardigheid van elke persoon waarmee hij in 
professioneel contact treedt, evenals diens persoonlijke autonomie en zijn recht om volgens een eigen 
overtuiging te leven. Hij houdt rekening met de verplichtingen en loyaliteiten van de cliënt jegens 
anderen. 
 
Dit houdt in: 
• De professionele deontologie van elke discipline die bij de behandeling van een patiënt betrokken is, 
gebiedt om enkel een professionele relatie te onderhouden met de patiënt en stelt dat elke seksuele 
toenadering ten strengste verboden is. Het intentioneel leggen van persoonlijke, vriendschappelijke 
contacten met patiënten binnen of buiten de dienstopdrachten en/of de diensturen, of het positief 
beantwoorden en onderhouden van dergelijke pogingen die uitgaan van de patiënt, wordt als een 
deontologische fout beschouwd. Deze fout is des te zwaarder naarmate het leidt tot een verstoring van 
de behandeling of begeleiding van deze cliënt.  (het recht op waardigheid, recht op fysieke en seksuele 
integriteit)  
• Indien een patiënt deel uitmaakt van het relationeel netwerk van een lid van het behandelend team is 
het aangewezen dat het personeelslid dit kenbaar maakt en zich onthoudt van de behandeling en van 
deelname aan het teamoverleg met betrekking tot die cliënt. Dergelijke ‘meervoudige relaties’ komen 
voor wanneer de therapeut naast zijn professionele relatie met de patiënt tegelijkertijd of opeenvolgend 
een tweede relatie met zijn patiënt heeft, die van een zakelijke, sociale of professionele aard kan zijn. 
Dergelijke meervoudige relaties maken de situatie mogelijk complexer maar hoeven niet per se 
problematisch of deontologisch fout te zijn. Het wordt pas precair wanneer dit tot rolverwarring kan 
leiden en/of een invloed kan hebben op de behandeling. Indien de situatie precair wordt dient hierover 
gecommuniceerd te worden.  
Er wordt verwacht dat het personeelslid zelf hierover communiceert met de verantwoordelijke(n) voor 
de behandeling. Dat wordt des te belangrijker naarmate het de behandelopdracht beïnvloedt of 
bemoeilijkt. Het nalaten om hierover te communiceren en in elk geval het actief verhullen van deze 
contacten verzwaren de fout.  
• Om belangenvermenging te voorkomen worden geen geschenken, uitnodigingen of andere voordelen 
aangenomen in ruil voor een tegenprestatie. Bij dergelijk aanbod wordt het team en/of de 
leidinggevende hierover ingelicht. 
• De hulpverlener erkent elke persoon met wie hij in een professioneel contact treedt, als een 
zelfstandig en uniek persoon, die het recht heeft om volgens zijn eigen overtuiging 
te leven en recht heeft op een zo volledig mogelijke zelfrealisatie. Bij het respecteren van het 
algemene zelfbeschikkingsrecht van de cliënt wordt rekening gehouden met de mate van diens 
mogelijkheden. (het recht op zelfrealisatie en zelfbeschikkingsrecht) 
• De hulpverlener eerbiedigt elke persoon en diens morele waarden en (seksuele) integriteit, zonder 
onderscheid naar leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit of etnische oorsprong, 
ideologische, politieke of godsdienstige overtuiging, sociale stand, handicap of fysieke eigenschap of 
gelijk welk ander criterium. De hulpverlener laat zich zoveel mogelijk leiden door objectieve 
principes en tracht zich bewust te zijn van zijn persoonlijke vooroordelen of sympathieën. Hij 
let erop dat ieder die hem consulteert ook gelijke kansen krijgt. (recht op eerbied) 
• Elke persoon heeft recht op de hoogst mogelijke graad van gezondheid en welzijn en heeft bijgevolg 
recht op toegang tot de voorzieningen voor gezondheidszorg, zonder enige vorm van discriminatie. 
(recht op toegang) 
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2.2. Eerbiediging van de rechten van het kind 
 
De hulpverlener respecteert te allen tijde de rechten van het kind. Bij het verstrekken van hulp aan 
minderjarigen of hun ouders spant de hulpverlener zich in om op de best mogelijke wijze de zorg voor 
de noden en de belangen van het kind op te nemen. De hulpverlener streeft naar een optimale 
samenwerking met de ouders (of andere wettelijke vertegenwoordigers) rond de gezamenlijke zorg 
voor het kind. De hulpverlener verleent passende hulp aan ouders bij de uitoefening van hun 
opvoedingstaak. 
 
Dit houdt in: 
• De hulpverlener streeft steeds de meest optimale ontwikkeling van het kind na, in zijn groei naar 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en maximale participatie aan de samenleving. 
• Bij elke beslissing aangaande het kind vormen de noden en belangen van het kind de eerste 
overweging. Bij afweging van belangen dient de hulpverlener in beginsel het belang van het kind 
zwaarder te doen wegen dan de belangen van andere personen of instanties. 
• Het belang van de minderjarige wordt vastgesteld in dialoog met de minderjarige en met respect voor 
de mening en de verantwoordelijkheden van de ouders. Aan de mening van de minderjarige wordt 
passend gevolg gegeven, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit. 
• De hulpverlener ondersteunt de ouders in hun opvoedingstaak, daarbij wordt gestreefd naar een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het belang van het kind dient de allereerste en gezamenlijke zorg 
van ouders en hulpverlener te zijn. De ouders worden gezien als belangrijke partners en 
ervaringsdeskundige informanten. 
 
2.3. Kwaliteitsvolle hulp bieden 
 
De betrachting van de hulpverlener is diegene(n) waarmee hij beroepshalve in aanraking komt op 
grond van zijn kennis en kunde (wetenschappelijk onderbouwd en multidisciplinair) kwaliteitsvolle 
hulp te bieden die beantwoordt aan diens noden. Hij handelt daarbij in een geest van openheid en 
oprechtheid t.a.v. zijn cliënten. In zijn handelen zal hij geen methodes en interventies aanwenden die 
de betrokken personen schade kunnen toebrengen, die hen raken in hun waardigheid of die hen meer 
in hun privéleven raken dan voor het nagestreefde doel vereist is. De hulpverlener mag enkel 
professionele contacten onderhouden met zijn cliënten. 
 
Dit houdt in: 
• De hulpverlener mag geen oneigenlijk gebruik maken van zijn kennis of op een andere wijze de 
cliënt schade toebrengen. Hij neemt de nodige maatregelen die hem toelaten tijdig de eventuele 
nadelige en voorzienbare gevolgen van zijn werk te onderkennen. 
• De hulpverlener roept de hulp van teamleden in en trekt zich desgevallend terug indien hij door 
onvoldoende deskundigheid of door persoonlijke of situationele beperkingen van tijdelijke of 
blijvende aard, gebrekkige prestaties zou leveren of anderen zou schaden. 
• De hulpverlener zal, in samenwerking met het team, continuïteit nastreven van de professionele 
diensten die hij de cliënt verstrekt. In de mate van het mogelijke worden maatregelen genomen 
wanneer de hulpverlening door toedoen van de hulpverlener langdurig wordt opgeschort of wordt 
beëindigd.  
• De hulpverlener zal zich bij het oplossen van tegenstrijdige belangen in de eerste plaats laten 
leiden door zijn verantwoordelijkheid tegenover de persoon wiens belang hem is toevertrouwd. 
• De hulpverlener zal geen eigen voordeel nastreven door handelingen te stellen die anderen schaden.  
• Een verwijzing van een cliënt naar een privépraktijk van een personeelslid kan enkel gebeuren na 
toetsing in en goedkeuring door het team en melding aan de coördinator. 
• De kwaliteit van zorg wordt geactualiseerd in een kwaliteitsbeleid, kwaliteitsmanagementsysteem en 
een zelfevaluatie. Het kwaliteitsbeleid beoogt het beheersen en permanent evalueren en verbeteren van 
de processen binnen de organisatie om de best mogelijke zorg te bieden. Het kwaliteitsbeleid geeft 
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richting aan de gewenste verbeteringen aan de hand van toetsingscriteria. (Decreet kwaliteitszorg B.S. 
23.02.2006). 
 
 
 

3. Houding t.o.v. de cliënt 
(uitgangspunt: wet betreffende de rechten van de patiënt - 22.08.2002) 
 
3.1. Openheid m.b.t. informatie over de gezondheidstoestand 
 
De hulpverlener verstrekt aan de cliënt op een verantwoorde wijze (behoudens hieronder omschreven 
uitzonderingen) alle hem betreffende informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn 
gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. (zie ook 4.6 schriftelijke verslaggeving). 
 
Dit houdt in: 
• Het meedelen van de gezondheidstoestand (diagnose en prognose) dient voorzichtig te gebeuren, 
rekening houdend met de geestestoestand van de cliënt (draagkracht). Heeft de cliënt nog vragen dan 
moet daarop geantwoord worden. 
• De cliënt heeft recht op alle informatie die al beschikbaar en bekend is op grond van testafnames, 
onderzoeken, … Dit geeft niet het recht om allerlei onderzoeken te laten uitvoeren. De gegeven 
informatie kan betrekking hebben op: diagnose, medicatie, risico’s, frequentie sessies, financiële 
gevolgen, alternatieven, … 
• De informatie wordt in principe mondeling verstrekt in een voor de cliënt begrijpelijke taal. Wanneer 
de cliënt hier uitdrukkelijk om verzoekt wordt deze informatie schriftelijk bezorgd. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de individuele cliënt (bv. opleidingsniveau, begripsvermogen, mentale leeftijd, 
…). 
• Er hoeft niet gewacht te worden op een schriftelijk verzoek, men kan ook zonder verzoek al  
schriftelijk informatie geven (keuze van de hulpverlener). Schriftelijke verslagen worden steeds 
doorgenomen met de cliënt en met hem meegegeven om te bezorgen aan de vragende instantie. 
• De cliënt kan ook verzoeken (schriftelijk) om deze informatie mede te delen aan een door hem 
aangewezen vertrouwenspersoon. Dit verzoek en de identiteit van de vertrouwenspersoon wordt in het 
dossier genoteerd. 
• Het meedelen van de informatie aan een vertrouwenspersoon is echter geen verplichting. De 
vertrouwenspersoon is een informeel iemand, zonder juridische basis om hem/haar te  
vertegenwoordigen. Om het te kunnen waarmaken als vertrouwenspersoon dient men door beide 
partijen aanvaard te worden. De ‘vertrouwenspersoon’ is verschillend van de ‘vertegenwoordiger van 
de cliënt’ (zie verder). De criteria wanneer wel of wanneer er juist geen informatie wordt doorgegeven 
zijn niet duidelijk in de wet bepaald. 
• Indien de cliënt hier uitdrukkelijk om verzoekt wordt de informatie aan hem niet verstrekt. De cliënt 
heeft het recht om niet te weten. Daarbij kan hij verzoeken dit toch aan de vertrouwenspersoon mee te 
delen. Het verzoek van de cliënt wordt opgetekend in het dossier. Indien het niet meedelen ernstig 
nadeel voor de gezondheid van de cliënt of derden oplevert, en mits de hulpverlener overleg heeft 
gepleegd in het team (eventueel met de vertrouwenspersoon van de cliënt), kan hiervan worden 
afgeweken. Bij gebeurlijke afwezigheid van de teamleden (bv. tijdens vakantieperioden), kan bij 
hoogdringendheid contact worden opgenomen met collega’s van een andere vestigingsplaats. 
• Indien het meedelen van informatie over de gezondheidstoestand ernstig nadeel voor de gezondheid 
van de cliënt kan meebrengen mag de hulpverlener de informatie onthouden (therapeutische exceptie) 
na teamoverleg hierover. Deze exceptie wordt met motivatie toegevoegd aan het dossier. Indien de 
cliënt een vertrouwenspersoon aanduidde wordt deze hiervan ingelicht (zie ook 4.5.). Zodra het 
meedelen van de informatie niet langer een nadeel oplevert, wordt de informatie alsnog aan de cliënt 
meegedeeld. 
 
 



Deontologische code CGG De Pont 2018 

13 
 

 
 
3.2. Participatie van de cliënt 
 
De hulpverlener hanteert een overlegmodel vanuit de overtuiging dat de geboden hulpverlening 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van hulpverlener en cliënt. Naast het 
deskundigheidsperspectief hecht de hulpverlener het nodige belang aan inspraak en participatie 
van de cliënt in zijn hulpverleningsproces. De cliënt heeft recht op een kwaliteitsvolle 
dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn noden. 
 
Dit houdt in: 
• De hulpverlener nodigt de cliënt uit om zijn verwachtingen te uiten over de gewenste hulp (waarvoor 
men hulp wenst, setting, keuze van de therapeut, duur van de behandeling, tijdstip van consultaties, 
gevoeligheden, …). Bij het verstrekken van verantwoorde zorg wordt met deze mening in de mate van 
het mogelijke rekening gehouden. Indien aan bepaalde verwachtingen van de cliënt niet kan tegemoet 
gekomen worden, bijvoorbeeld wanneer deze in strijd zijn met de normen en waarden of de ethische 
overtuigingen van de therapeut, wordt dit met de cliënt besproken en gemotiveerd. De cliënt wordt 
begeleid om een doorverwijzing naar een collega mogelijk te maken. 
• De hulpverlener evalueert geregeld de hulpverlening met de cliënt. Behandelplannen kunnen 
hiervoor samen met de cliënt worden opgesteld, doorgenomen en geëvalueerd. 

• De hulpverlener stelt zich open en actief op om het eventuele 
ongenoegen van de cliënt op te vangen en hierop te anticiperen. 
• De hulpverlener verleent op een positieve wijze zijn medewerking 
aan een (interne of externe) procedure van klachtenbemiddeling in 
het geval zijn cliënt een klacht formuleerde t.a.v. de hulpverlening. 
De klachtenprocedure van het CGG De Pont wordt uitgehangen in 
de wachtzaal en wordt toegelicht indien de cliënt er om vraagt. 
• Een kwaliteitsvolle dienstverlening impliceert een 
inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis. 
• Het beantwoorden aan de noden van de cliënt houdt in dat er geen 
onnodige onderzoeken of 
interventies mogen gebeuren. Ook niet op expliciete vraag van de 
cliënt. Bij twijfel gebeurt 
multidisciplinair overleg. 

 
3.3. Geïnformeerde instemming 
 
De hulpverlener informeert elke cliënt, aangepast aan diens capaciteiten, op een begrijpelijke en 
waarheidsgetrouwe manier over zijn optreden. Hij erkent het recht van de cliënt om vrij in te stemmen 
met de voorgestelde hulpverlening en om op het even welk ogenblik zijn instemming in te trekken. Hij 
neemt geen enkele cliënt tegen diens wil in onderzoek of in begeleiding. 
 
Dit houdt in: 
• De hulpverlener moet voldoende klaarheid scheppen over zijn tussenkomsten, m.n. over het doel, de 
graad van urgentie, de gebruikte methoden, de praktische modaliteiten (duur, frequentie, financiële 
bijdrage, ...), de werkingsprincipes van het centrum (deontologische code, ...), relevante 
tegenaanwijzingen, mogelijke neveneffecten en risico's, de mogelijke alternatieven en andere 
relevante verduidelijkingen. Gelet op de veelheid aan informatie, zal de hulpverlener zich beperken tot 
die informatie die voor de betrokken cliënt relevant is en wordt verder ingegaan op de vragen van de 
cliënt. Het geven van de informatie is belangrijk opdat de cliënt zijn toestemming (weigering) zou 
kunnen geven. 
• De informatie wordt voorafgaandelijk en tijdig verstrekt onder de reeds aangehaalde modaliteiten 
(duidelijke taal, schriftelijk op verzoek, op schriftelijk verzoek aan een vertrouwenspersoon, recht om 
niet te weten). 
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• Na geïnformeerd te zijn is het noodzakelijk dat de cliënt zijn toestemming verleent wanneer de 
hulpverlening wordt gestart. In beginsel moet zijn toestemming uitdrukkelijk worden gegeven. Dit kan 
echter ook impliciet worden gegeven wanneer deze redelijkerwijze en ondubbelzinnig kan worden 
afgeleid uit de combinatie van de verstrekte informatie en de gedragingen van de cliënt (non-verbale 
toestemming). Indien beide partijen akkoord zijn kan de toestemming (weigering, intrekking) 
schriftelijk worden vastgelegd en worden toegevoegd aan het dossier. 
• De cliënt heeft te allen tijde het recht om de hulpverlening te beëindigen of te weigeren. De 
hulpverlener informeert de cliënt evenwel over de mogelijke gevolgen hiervan. Dit wordt schriftelijk 
bevestigd op verzoek van één van de partijen en schriftelijk vastgelegd in het dossier. Dit maakt geen 
einde aan het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening. Bij eventuele problemen die aanleiding geven 
tot het stopzetten van de therapeutische relatie zal de therapeut het nodige doen om een kwaliteitsvolle 
verwijzing naar een andere therapeut of instantie mogelijk te maken (intern of extern). 
• De hulpverlener respecteert het recht van de cliënt op een vrije keuze van zijn hulpverlener en op het 
wijzigen van deze vrije keuze. De grenzen en beperkingen van de organisatie, waardoor het niet steeds 
mogelijk is de hulpverlener vrij te kiezen, worden met de cliënt besproken. Andere beperkingen 
kunnen zijn opgelegd door de wet (bv. gedwongen hulpverlening). 
• Het recht op vrije keuze houdt tevens in te allen tijde een tweede advies te kunnen vragen. 
• Kwaliteitsvolle dienstverlening impliceert relevant, periodisch en accuraat overleg met andere 
betrokken hulpverleners en instanties. 
• Indien de professionele relatie opgelegd wordt door een derde, 
moet de cliënt op de hoogte gebracht worden van alle mogelijke 
gevolgen van deze relatie. De keuze van de cliënt om de 
professionele relatie al dan niet aan te gaan wordt gerespecteerd. 
De hulpverlener informeert de cliënt en de derde over de precieze 
modaliteiten waaraan hij zich zal houden (o.m. uitwisselen van 
informatie), zowel tegenover de ene als tegenover de andere. De 
hulpverlener en/of het centrum kan afzien van verdere 
hulpverlening wanneer de cliënt(en) de voorgestelde hulp of het 
noodzakelijke hulpverleningskader weigert of er oneigenlijk 
gebruik van maakt.  
• Wanneer bij acute nood de cliënt om medische of 
psychologische redenen (vb. acute psychose) zijn instemming niet 
kan geven biedt de hulpverlener de passende zorg in het belang 
van de gezondheid van de cliënt. Deze zorg is prioritair gebaseerd 
op de wensen die de cliënt eventueel zelf reeds geformuleerd 
heeft, en vervolgens op de wensen van een wettelijke gemachtigde 
derde.  De hulpverlener vermeldt in het dossier dat zijn optreden 
gebeurde zonder toestemming. De hulpverlener handelt van zodra dit mogelijk is in overeenstemming 
met de bepalingen m.b.t. toestemming vanwege de cliënt. 
 
 
     
3.4. Houding t.o.v. minderjarigen 
 
De hulpverlener betrekt de minderjarige, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit, zoveel 
mogelijk in de hulpverlening en bij de uitoefening van zijn rechten. De minderjarige die tot een 
redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, kan zijn rechten zelfstandig uitoefenen. Zo niet 
worden de rechten van de minderjarige door de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers 
uitgeoefend. 
 
Dit houdt in: 
• De hulpverlener informeert de minderjarige in een voor hem begrijpelijke taal, afgestemd op zijn 
leeftijd en maturiteit, over alle zaken i.v.m. de hulpverlening t.a.v. zijn persoon, informatie over de 
voorgestelde hulp en over zijn gezondheidstoestand. De informatie over zijn gezondheidstoestand 



Deontologische code CGG De Pont 2018 

15 
 

wordt verstrekt op een manier die de minderjarige kan helpen in zijn ontwikkeling naar 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Wanneer de minderjarige hierom verzoekt of wanneer het 
meedelen van informatie over zijn gezondheidstoestand niet in het belang van de minderjarige is, kan 
de hulpverlener de informatie onthouden (therapeutische exceptie) na teamoverleg hierover. Deze 
exceptie wordt met motivatie toegevoegd aan het dossier. Deze informatie kan wel verstrekt worden 
aan de vertrouwenspersoon van de minderjarige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• De hulpverlener nodigt de minderjarige uit om zijn mening te uiten over de hulp en evalueert 
geregeld de hulpverlening met de minderjarige. In de mate van het mogelijke wordt passend gevolg 
gegeven aan de mening van de minderjarige, in overeenstemming met zijn leeftijd en maturiteit. Als 
aan de mening van de minderjarige geen gevolg gegeven wordt, wordt dit afdoende gemotiveerd. Deze 
motivering wordt aan het dossier toegevoegd. 
• De hulpverlener respecteert het recht van de minderjarige van 12 jaar en ouder om geïnformeerd vrij 
in te stemmen met de hulpverlening of deze te weigeren. In uitzonderlijke omstandigheden kan in het 
belang van de minderjarige hiervan worden afgeweken  (zie decreet integrale jeugdhulp 01.03.2014). 
De motivering hiervan (met vermelding van de betreffende belangen en wat gedaan werd om de 
instemming te verkrijgen) wordt aan het dossier toegevoegd. Minderjarigen onder de 12 jaar worden 
steeds gehoord en kunnen eveneens geïnformeerd vrij instemmen met de hulpverlening of deze 
weigeren wanneer zij op basis van hun maturiteit tot een redelijke beoordeling van hun belangen in 
staat zijn. Deze beoordeling gebeurt in teamverband, na overleg met de ouders en de minderjarige. De 
motivering hiervan wordt aan het dossier toegevoegd.   
• De minderjarige heeft het recht op vrije keuze van hulpverlener (d.w.z. dat hij de hulpverlener mag 
weigeren).  
•  De hulpverlener kan na overleg met de ouders en de minderjarige en na teamoverleg besluiten 
dat de minderjarige niet in staat is zelfstandig zijn rechten uit te oefenen. De motivering hiervan wordt 
aan het dossier toegevoegd. 
• Het blijft een moeilijk proces om af te wegen wat wettelijk toelaatbaar is en wat therapeutisch 
aangewezen is (bv. ouders betrekken in de hulpverlening als de jongere dit niet verkiest). Uitgebreid 
overleg op het multidisciplinaire team is dan noodzakelijk. 
• Van minderjarigen met voldoende oordeelsvermogen wordt aangenomen dat zij zelfstandig 
beslissingen kunnen nemen met betrekking tot hun persoon. De beslissingen die de minderjarigen 
worden geacht zelf te kunnen nemen, behoren niet meer tot de ouderlijke macht. Wat ook betekent dat 
ouders informatie dienaangaande niet behoren te verkrijgen. 
• De minderjarige kan zich in al zijn contacten laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Deze 
persoon dient aan vier criteria te beantwoorden.  

- De vertrouwenspersoon dient meerderjarig te zijn.   
- Hij/zij is niet rechtstreeks betrokken bij de jeugdhulpverlening aan de minderjarige. 
- Hij/zij werd op ondubbelzinnige wijze door de minderjarige aangewezen 
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- Hij/zij beschikt over een blanco uittreksel uit het strafregister (model 2) 
De hulpverlener betrekt systematisch deze vertrouwenspersoon in de hulpverlening zolang de 
minderjarige dit nodig acht. 
• De minderjarige dient erover geïnformeerd te worden dat de hulpverlener gebonden is door het 
beroepsgeheim. De hulpverlener deelt tevens mee dat vertrouwelijke zaken of bepaalde feiten aan 
anderen (ouders, andere hulpverleners of instanties) kunnen meegedeeld worden, als zijn psychisch of 
lichamelijk welzijn of dat van anderen ernstig geschaad kan worden. 
 
3.5. Houding t.o.v. ouders van minderjarige cliënten 
 
De hulpverlener erkent de ouders als belangrijke partners in de zorg om hun kind. Hij eerbiedigt de 
verantwoordelijkheden, rechten en plichten van beide ouders. 
Dit houdt in: 
• De hulpverlener betrekt beide ouders zoveel mogelijk bij de hulpverlening, afhankelijk van welke 
regeling m.b.t. ouderlijke macht van toepassing is. Daarom is het aangewezen om deze regeling te 
bevragen. Beide wettelijke ouders hebben in regel dezelfde ouderlijke rechten t.o.v. hun kind, 
ongeacht hun burgerlijke status (gehuwd, samenwonend of alleenstaand) of omgangsregeling met het 
kind, behalve wanneer een rechter de ouderlijke macht exclusief aan één ouder heeft toegewezen of 
één of beide ouders uit de ouderlijke macht heeft ontzet. 
Wanneer het ouderlijk gezag exclusief aan één ouder werd toegewezen, behoudt de andere ouder het 
recht op informatie (dit geldt niet bij ontzetting uit de ouderlijke macht). 
• Indien een minderjarige die tot redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, verzoekt om de 
ouders niet te betrekken, wordt dit in beginsel gerespecteerd. Met de minderjarige wordt in de verdere 
gesprekken de zinvolheid om de ouders te betrekken voortdurend afgewogen. Het recht op informatie 
dat ouders hebben bij minderjarigen, is ondergeschikt aan de verplichting om de best mogelijke hulp te 
verlenen, wat in sommige omstandigheden juist kan betekenen dat ouders niet geïnformeerd worden. 
De hulpverlener geeft aan minderjarigen dan dezelfde vertrouwelijkheid als aan meerderjarigen. Bij 
afweging van verschillende belangen dient het belang van het kind of de jongere zwaarder te wegen 
dan belangen van andere personen of instanties. 
• Indien de contactname met (één van) de ouders niet wenselijk is of gevaar voor het kind 
oplevert, dan mag de hulpverlener na grondige afweging in het team hiervan afzien. De 
indicaties hiervoor worden in het dossier vermeld. Hiervan kan ook worden afgeweken wanneer (één 
van) de ouders over een significante periode geen contact heeft met het kind.  
• Op hun vraag of uit eigen beweging informeert de hulpverlener beide ouders over de 
gezondheidstoestand van de minderjarige en de lopende hulpverlening en verstrekt hen alle nuttige 
informatie omtrent de opvoeding, voor zover de privacy van de minderjarige niet geschaad wordt. 
Deze rapportage moet bij voorkeur geïncorporeerd worden in de totaliteit van het 
hulpverleningsproces en op een wijze die de ouders kan helpen bij het opvoeden. 
• De hulpverlener respecteert de instemming of de weigering tot instemming van de ouders 
t.o.v. de hulpverlening. Indien één van de ouders (ook na onderhandeling over de 
wenselijkheid van de hulp) niet met de hulpverlening aan de minderjarige instemt, dient de 
hulpverlening aan de minderjarige stopgezet te worden (tenzij de minderjarige die zelf tot een 
redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is verdere hulpverlening wenst of de noden van de 
minderjarige dit vereisen). Om de instemming van de ouders te verkrijgen zal de hulpverlener met hen 
in dialoog gaan om hen te motiveren. Wanneer nodig kan een beroep worden gedaan op bemiddeling  
georganiseerd binnen de Integrale Jeugd Hulp (IJH) of hen geadviseerd worden om elders een tweede 
advies te vragen. Indien het belang van het kind dit vereist kan aan de ouders geadviseerd worden om 
de situatie voor te leggen aan de rechter (vb. bij (v)echtscheidingen). Eventueel kan aan beide ouders 
eenzelfde attest worden verstrekt met de mededeling: ‘We geven de ouders de raad zich tot de rechter 
te wenden om in het belang van de minderjarige een beslissing te nemen aangaande de noodzakelijke 
begeleiding van de minderjarige’. 
• De ouders dienen geïnformeerd te worden dat de hulpverlener gebonden is door het 
beroepsgeheim, maar dat in geval van afweging de noden van het kind primeren. Dit betekent 
dat wanneer het psychisch en lichamelijk welzijn van de minderjarige bedreigd wordt (al dan 
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niet door het handelen van de ouders), de hulpverlener het beroepsgeheim kan verbreken om de 
noden van het kind veilig te stellen. De hulpverlener kan dit waar mogelijk vooraf met de 
ouders bespreken en hen uitnodigen naar oplossingen te zoeken (zie ook 5.1.). 
3.6. Houding t.o.v. volwassenen met keuzeonbekwaamheid 
 
De hulpverlener betrekt de cliënt, rekening houdend met zijn begrips- en oordeelvermogen, 
zoveel mogelijk in de hulpverlening en bij de uitoefening van zijn rechten. 
 
Dit houdt in: 
• Om te bepalen of bij de cliënt de keuzebekwaamheid is aangetast (verstandelijke handicap, 
geriatrische problematiek, …) hanteert men een tweevoudig criterium: begripsvermogen en 
oordeelvermogen. Het begripsvermogen geeft aan of de cliënt de informatie kan begrijpen. Het 
oordeelvermogen geeft aan of de cliënt een redelijke keuze kan maken op basis van het 
afwegen van voor- en nadelen. Indien deze keuze niet direct begrijpelijk of invoelbaar is, zal 
dit te maken hebben met de psychische problematiek van de cliënt. 
• Het is belangrijk dat het oordeel over iemands keuze(on)bekwaamheid regelmatig opnieuw 
geëvalueerd en interdisciplinair getoetst wordt. Het is mogelijk dat periodes van helderheid 
waarin er keuzes kunnen gemaakt worden en periodes van verwardheid zich afwisselen. De 
cliënt kan soms keuzebekwaam zijn op één levensterrein en niet op andere terreinen. 
• Het is de hulpverlener die in elk concreet geval dient te beslissen of de cliënt keuzebekwaam 
is of niet en m.a.w. of de cliënt zijn rechten al of niet zelf kan uitoefenen. De hulpverlener 
dient deze beslissing op een gedocumenteerde verantwoorde manier te nemen. 
• Indien de cliënt niet keuzebekwaam is, wordt het vragen van een op informatie gebaseerde 
toestemming onmogelijk. De hulpverleners geven de nodige en gepaste informatie om de 
cliënt te motiveren tot samenwerking. Bij belangrijke beslissingen kan een beroep gedaan 
worden op de plaatsvervangende toestemming van de familie, een voogd of een wettelijke 
vertegenwoordiger van de cliënt. 
• Wanneer iemand die acuut keuzeonbekwaam is een behandeling weigert dan is dit een ongeldige 
weigering. Een ongeldige weigering betekent echter niet automatisch een geldige toestemming. In 
dergelijk geval neemt de vertegenwoordiger de rechten van de cliënt waar. Stemt de 
vertegenwoordiger in met de voorgestelde behandeling dan is er geen probleem. Weigert de 
vertegenwoordiger echter de voorgestelde behandeling dan kan de hulpverlener hiervan afwijken 
indien nodig in het belang van de cliënt en teneinde een bedreiging van diens leven of een ernstige 
aantasting van diens gezondheid af te wenden. 
• Bij onbekwaam verklaring of verlengde minderjarigheid worden de rechten uitgeoefend door 
de ouder(s) of voogd. 
• De wettelijke vertegenwoordiger is de persoon die door de cliënt voorafgaandelijk werd aangewezen 
om in zijn plaats op te treden. Daarvoor heeft de cliënt, toen hij nog handelingsbekwaam was, een 
gedagtekend en ondertekend schriftelijk mandaat opgesteld waaruit tevens de toestemming van de 
vertegenwoordiger blijkt. Dit mandaat kan door de cliënt of vertegenwoordiger eveneens met een 
gedagtekend en ondertekend document worden herroepen. 
• Indien er geen benoemde vertegenwoordiger is of deze persoon niet optreedt, dan worden de 
rechten uitgeoefend volgens een ‘cascadesysteem’ (samenwonende echtgenoot, de wettelijk 
samenwonende partner of feitelijk samenwonende partner of in dalende volgorde een meerderjarig 
kind, een ouder, een meerderjarige broer of zuster van de patiënt). Ingeval bovenstaande personen 
ontbreken of niet wensen op te treden, wordt de taak overgenomen door de betrokken 
beroepsbeoefenaar (eventueel na multidisciplinair overleg). Bij conflicten behartigt de 
beroepsbeoefenaar de belangen van de cliënt. Een beslissing van een rechtbank is niet nodig. 
Conflicten kunnen zich enkel voordoen tussen personen van gelijke rang. 
• De cliëntenvertegenwoordiger (ouder, voogd, benoemde vertegenwoordiger, enz.) moet 
steeds optreden in het belang van de cliënt. Is dit niet het geval dan moet (dit is een verplichting) de 
zorgverlener tegen de beslissing van de vertegenwoordiger ingaan. In het belang van de cliënt 
(bescherming van de persoonlijke levenssfeer) wordt van de vraag tot inzage of afschrift van het 
dossier geheel of gedeeltelijk afgeweken. In dergelijk geval wordt het recht tot inzage of afschrift 
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uitgeoefend door een door de vertegenwoordiger aangewezen beroepsbeoefenaar. In het belang van de 
cliënt en teneinde een bedreiging van diens leven of een ernstige aantasting van diens gezondheid af te 
wenden wijkt de hulpverlener, bij voorkeur na multidisciplinair overleg, af van de beslissing van de 
vertegenwoordiger. Indien het gaat om een beslissing van een vertegenwoordiger die door de cliënt 
zelf werd benoemd, dan dient de bijkomende voorwaarde te zijn vervuld dat deze persoon zich niet 
kan beroepen op de uitdrukkelijke wil van de cliënt (bv. afwijzen van een bepaalde behandeling). 
In bovenstaande gevallen voegt de beroepsbeoefenaar een schriftelijke motivering toe aan het 
cliëntendossier. 
 
3.7. Houding t.o.v. professionele derden 
 
Om tot een betere dienstverlening te komen, zowel t.o.v. de particuliere cliënt als in het geheel van de 
sector voor geestelijke gezondheidszorg, wordt gestreefd naar het opbouwen van duurzame relaties 
met collega’s uit de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, met zelfstandige zorgverstrekkers en met 
andere actoren. 
 
Dit houdt in: 
• Het personeel van het CGG De Pont zal de samenwerking met collega’s uit de gezondheids- en 
welzijnsvoorzieningen, met zelfstandige zorgverstrekkers en met andere actoren zo positief mogelijk 
uitbouwen in een sfeer van open dialoog. 
• Vanuit de overtuiging dat ieder zijn rol te vervullen heeft, respecteert elke medewerker de autonomie 
en opdracht van andere zorgverstrekkers en andere instanties. De medewerker handelt vanuit een 
professionele opstelling en bewaakt de opdracht van het CGG De Pont en de deontologische regels. 
• De privacy en het belang van de cliënt(en) primeren steeds op de goede relaties met andere 
zorgverstrekkers of instanties bij het uitwisselen van cliëntinformatie. 
• Wanneer een collega hulpverlener uit de gezondheids- of welzijnssector een cliënt naar het CGG De 
Pont heeft doorverwezen, wordt deze ingelicht (schriftelijk, mail, telefonisch) of de cliënt al dan niet is 
ingestroomd. 
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4. Vertrouwelijkheid, beroepsgeheim, 
dossierbeheer en omgaan met cliëntinformatie 
 
4.1.Beroepsgeheim en het respecteren van privacy en 
vertrouwelijkheid 
 
Telkens wanneer een medewerker beroepshalve met iemand 
in contact treedt, gaat hij een vertrouwelijke relatie aan met de 
cliënt en is hij gebonden door het beroepsgeheim. Elke 
medewerker dient de persoonlijke levenssfeer van de cliënt te 
beschermen. Het beroepsgeheim is niet alleen een 
deontologische kwestie, het is tevens een juridische 
aangelegenheid. Artikel 458 van het strafwetboek is van 
toepassing op iedereen die vanuit zijn beroep in kennis komt 
van geheimen. Het schenden van het beroepsgeheim is 
derhalve strafbaar. Uitzonderingssituaties worden 
weergegeven in artikel 458bis. Sinds juli 2017 wordt tevens 
een artikel 458ter en 458quater toegevoegd. Artikel 458ter 
heeft betrekking op zeer zware en moeilijke gevallen van 
intra-familiaal geweld en de bijzondere overleginitiatieven die 
hiervoor ontstaan zijn tussen hulpverleners en 
gespecialiseerde politiediensten en parketmagistraten. Tevens 
wil het een kader bieden voor overleg met hulpverleners 
m.b.t. gevaar voor terrorisme. Artikel 458quater is enkel 
gericht naar de advocatuur.   
 
  
Dit houdt in: 
• Elke medewerker is door het beroepsgeheim gebonden voor alles wat hij tijdens de uitvoering van 
zijn beroep verneemt of vaststelt. De verplichting tot geheimhouding blijft gelden na het beëindigen 
van de professionele relatie. 
• Enkel personen waarvan de aanwezigheid is verantwoord in het kader van de hulpverlening zijn 
aanwezig bij de zorg. Voor deelname van stagiairs aan de directe hulpverleningsactiviteiten dient de 
toestemming van de cliënt verkregen te worden. 
• Het maken van audio- of video-opnames van gesprekken e.a. contacten (vb. in het kader van 
opleiding) kan enkel voor doeleinden die door het team werden goedgekeurd en mits uitdrukkelijke 
toestemming van de cliënt. De opnamen mogen enkel voor dit doel gebruikt worden en dienen na dit 
gebruik gewist te worden. 
• Bij het uitwisselen van cliëntinformatie i.f.v. de continuïteit van de hulpverlening neemt de 
hulpverlener de deontologische regels in acht (zie onder 4.4. en 4.5.). 
• Het contact met de cliënt vindt plaats in een omgeving waar de privacy zoveel mogelijk gewaarborgd 
wordt. 
• De hulpverlener belast met een onderwijs- of vormingsopdracht moet de discretieplicht en het 
beroepsgeheim naleven. De presentatie in persoon van een cliënt, proefpersoon of gemachtigde derde 
voor louter onderwijsdoeleinden is formeel verboden. Audiovisuele illustraties en directe observaties 
in het kader van een vorming zijn toegestaan voor zover de deelnemers verwittigd zijn over de 
deontologische normen en regels ter zake. De anonimiteit van de cliënt, proefpersoon of gemachtigde 
derde dient in elk geval gevrijwaard te worden. (artikel 18 plichtenleer psycholoog, hier uitgebreid tot 
hulpverlener) 
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• De vrije en geïnformeerde toestemming van de cliënt, proefpersoon of van zijn wettelijke 
vertegenwoordiger is vereist voorafgaand aan elke handgeschreven, audiovisuele, informatica- of 
andere vorm van registratie van de gegevens die op hem betrekking hebben. Dit geldt eveneens voor 
de overdracht van gegevens ongeacht voor welk doeleinde deze overdracht gebeurt. De houders van 
het ouderlijk gezag geven hun toestemming als vertegenwoordigers van een minderjarige, maar 
iedereen die dit geregistreerde klinisch materiaal voor opleidingsdoeleinden wil gebruiken moet 
rekening houden met de leeftijd die het kind op dat ogenblik heeft bereikt. Als het kind in tussentijd 
meerderjarig is geworden, moet men de toestemming vragen van de persoon die meerderjarig is 
geworden. Elke persoon behoudt het toegangsrecht tot de geregistreerde gegevens die hem aangaan, en 
alleen tot die gegevens. De hulpverlener zorgt ervoor dat documenten die zijn opgesteld in het kader 
van zijn werk altijd op dusdanige wijze worden opgemaakt en bewaard dat zij het beroepsgeheim 
vrijwaren. (artikel 19 plichtenleer psycholoog, hier uitgebreid tot hulpverlener) 
• De hulpverlener brengt deelnemers aan een groepssessie ervan op de hoogte dat een willekeurig 
aspect van het privéleven van één onder hen bekend kan worden gemaakt. Hij wijst op de plicht om de 
vertrouwelijke aard van de gegevens waarvan zij tijdens de sessie kennis kunnen krijgen, te 
respecteren. (artikel 20 plichtenleer psycholoog, hier uitgebreid tot hulpverlener) 
 
4.2. Bijhouden van dossiers en verwerken van persoonsgegevens 
 
Voor elke cliënt aan wie zorgverlening wordt verstrekt wordt één multidisciplinair dossier 
(Elektronisch Patiënten Dossier of EPD) samengesteld dat zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard 
wordt. Alle dossiers vallen onder de wetgeving betreffende het medisch dossier. 
 
Dit houdt in: 
• EPD wordt op de teamvergadering als leidraad gebruikt bij het opstellen van behandelplannen, 
diagnoses, suïcidegegevens, registraties m.b.t. kindermishandeling, druggebruik, forensische 
gegevens, enz.  
• EPD is voor de betrokken hulpverlener slechts toegankelijk met een persoonlijk wachtwoord. Bij 
gebruik van EPD mag de PC nooit onbeheerd worden achtergelaten. Stagiairs hebben enkel toegang 
tot de dossiers van de eigen doelgroep. 
• De cliënt wordt bij aanvang van de hulpverlening op de hoogte gebracht dat er persoonsgegevens in 
een elektronisch gegevensbestand worden opgenomen en dat er een dossier wordt aangelegd.  
• Er wordt een onderscheid gemaakt tussen administratieve gegevens, het multidisciplinair dossier en 
de persoonlijke aantekeningen van de hulpverlener.  
 
Administratieve gegevens omvatten de persoonsgegevens gekoppeld aan een patiëntennummer en een 
zorgperiodenummer. Overeenkomstig artikel 10 van de wet op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer heeft de patiënt een direct inzagerecht in de administratieve gegevens van het dossier en de 
mogelijkheid om onjuiste gegevens te laten corrigeren. 
 
Het multidisciplinair dossier bevat de gegevens van de verwijzer en andere hupverleners, de familiale 
en persoonlijke antecedenten, de huidige toestand, de hulpvraag, het behandelplan (aanpassingen 
minimaal 1 keer per zes maanden), de conclusies van de teambesprekingen, de in- en uitgaande 
verslagen van externe hulpverleners, de data en de aard van de activiteiten. De wet op de 
patiëntenrechten (artikel 9 §2) geeft aan de patiënt rechtstreeks inzagerecht in zijn patiëntendossier en 
recht op toelichting hierbij in een voor hem begrijpelijke taal (met uitzondering van de persoonlijke 
aantekeningen).  
 
De persoonlijke aantekeningen (notities) zijn werkhypothesen, veronderstellingen en voorbereidingen 
van een formeel dossier. Ze kunnen enkel door de betrokken hulpverlener geraadpleegd worden 
(uitzondering voor de vertrouwenspersoon-beroepsbeoefenaar, zie 4.5). 
 
• Alle vermeldingen in het dossier worden bedachtzaam opgesteld, met respect voor de cliënt en 
rekening houdend met eventueel latere inzage van het dossier door de cliënt.  
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• Op verzoek van de cliënt worden door hem verstrekte documenten toegevoegd aan het dossier. 
• De registratiegegevens over de patiënt en de geboden zorg worden anoniem verwerkt en 
overgemaakt aan de overheid om de werking te kunnen verantwoorden. Al de gegevens worden 
numeriek gecodeerd en geïnformatiseerd.  

• Elk medewerker zorgt ervoor dat alle informatie (dossiers, documenten, 
opnamen, geïnformatiseerde bestanden, …) die werd opgesteld n.a.v. de 
hulpverlening steeds wordt bijgehouden en bewaard op een wijze dat het 
beroepsgeheim er niet door geschonden wordt. Hij waakt erover dat er geen 
enkel misbruik kan worden gemaakt van zijn gegevens. Ook bij het gebruik 
van communicatiekanalen (briefwisseling, telefoon, e-mail, …) zorgt hij 
ervoor dat het beroepsgeheim bewaard blijft. De organisatie voorziet in 
passende richtlijnen en beveiliging. Het beheer van de dossiers is derhalve in 
die mate beveiligd dat oneigenlijke inzage van dossiers onmogelijk is.  
• Cliëntendossiers dienen tot 30 jaar na het laatste hulpverleningscontact 
bewaard te worden. Daarna worden zij vernietigd samen met de persoonlijke 
notities. 
 

 
4.3. Inzagerecht 
 
Op eenvoudig verzoek van een cliënt zal de betrokken hulpverlener of de teamverantwoordelijke 
binnen een termijn van 15 dagen inzage verschaffen in het dossier (met uitsluiting van de persoonlijke 
notities van de hulpverlener en de gegevens betreffende derden). Op schriftelijk verzoek kan een 
afschrift van het geheel of een gedeelte van het dossier aan de cliënt worden bezorgd. 
 
Dit houdt in: 
• De cliënt heeft een rechtstreeks inzagerecht. De cliënt kan zich hierbij laten bijstaan door of 
zijn inzagerecht uitoefenen via een door hem aangewezen vertrouwenspersoon (zie onder 4.5.). 
De cliënt heeft recht op toelichting hierbij in een voor hem begrijpelijke taal. Daarom is het 
aangewezen het dossier samen met de cliënt door te nemen. 
• De termijn van 15 dagen moet de hulpverlener toelaten het dossier na te kijken en voor inzage 
klaar te maken (de cliënt heeft immers geen inzage in gegevens betreffende derden). 
• Indien het dossier een schriftelijke motivering bevat – die nog steeds van toepassing is – om 
bepaalde informatie niet aan de cliënt mee te delen, kan enkel indirect inzage verschaft worden 
via een door de cliënt aangewezen beroepsbeoefenaar. 
• Wanneer bepaalde gegevens ook derden betreffen en inzage afbreuk zou doen aan de privacy 
van deze derden kan enkel toegang tot deze gegevens verschaft worden via mondelinge toelichting, 
rapportage of gedeeltelijke inzage. 
• De cliënt heeft tegen kostprijs recht op een afschrift (op papier) van het geheel of een gedeelte van 
zijn dossier (met uitsluiting van de persoonlijke notities van de hulpverlener en de gegevens 
betreffende derden). De cliënt kan een afschrift vragen zonder voorafgaande inzage. Toch is het 
aangewezen eerst met de cliënt het dossier in te kijken om te bepalen van welke stukken hij een 
afschrift wenst. Ieder afschrift vermeldt dat het 'strikt persoonlijk en vertrouwelijk' is. Indien er 
duidelijke aanwijzingen zijn dat de cliënt onder druk gezet wordt om een afschrift van zijn dossier aan 
derden mee te delen, wordt een afschrift geweigerd. Het recht op afschrift geldt ook voor de 
vertrouwenspersoon (zie onder 4.5.). 
• Ouders hebben, in de mate dat de minderjarige zelf niet bekwaam is zelfstandig zijn rechten uit te 
oefenen, inzage in het dossier van de minderjarige. Zij dienen dit te doen in het belang van het kind. 
Met het oog op de bescherming van de privacy van de minderjarige kan het verzoek om inzage of 
afschrift van het dossier geheel of gedeeltelijk geweigerd worden. Dit geldt eveneens wanneer dit 
verzoek uit eigenbelang van de ouder werd ingediend. In voorkomend geval kan het recht op inzage of 
afschrift uitgeoefend worden door een door de ouders aangeduide beroepsbeoefenaar. De minderjarige 
kan zich tegen zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger verzetten zodat zij geen toegang hebben tot 
(bepaalde) informatie uit zijn dossier. 



Deontologische code CGG De Pont 2018 

22 
 

• Na het overlijden van de patiënt hebben de directe verwanten (de echtgenoot, de wettelijk 
samenwonende partner, de partner en de bloedverwanten tot en met de tweede graad) via een door de 
verzoeker aangewezen beroepsbeoefenaar recht op inzage voor zover hun verzoek voldoende 
gemotiveerd en gespecificeerd is en de patiënt zich bij leven hiertegen niet uitdrukkelijk verzet heeft. 
Het teamlid maakt zijn cliënt hierop attent wanneer er een vermoeden is dat de cliënt inzage door 
verwanten wil voorkomen. Desgevallend wordt een schriftelijke verklaring van de cliënt in het dossier 
opgenomen. 
 

 
 
 
4.4. Uitwisselen van cliëntinformatie met derden (algemene principes) 
 
Om de continuïteit en de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen is het wenselijk en zelfs 
noodzakelijk om cliëntinformatie uit te wisselen met derden. Hierbij is de hulpverlener discreet en 
respecteert hij de privacy van de cliënt, de regels van het beroepsgeheim en de richtlijnen uit het 
decreet betreffende de integrale jeugdhulp (artikel 32). De principes hebben zowel betrekking op het 
opvragen van informatie als het doorgeven ervan.  
 
We maken hierbij een onderscheid tussen een gezamenlijk en een gedeeld beroepsgeheim 
Het gezamenlijk beroepsgeheim heeft betrekking op de hulpverleners uit een bepaald team. Alle voor 
de hulpverlening relevante en noodzakelijke informatie kan vrij (formeel en informeel) tussen 
teamleden uitgewisseld worden.  Een team is hierbij een afgeleide hulpverleningseenheid binnen een 
bepaalde organisatie (kinder- en jeugdteam, volwassenenteam, enz.).  
Het gedeeld beroepsgeheim heeft betrekking op de voorwaarden en de mate waarin  informatie kan 
worden uitgewisseld tussen hulpverleners uit verschillende diensten of teams (zowel binnen als buiten 
een organisatie). Voorwaarden:  

 De hulpverlener aan wie informatie wordt doorgegevens is drager van het beroepsgeheim. 
 De hulpverlener met wie informatie wordt uitgewisseld is direct of indirect betrokken partij bij 

de hulpverlening.   
 Enkel de informatie die strikt noodzakelijk is voor de hulpverlening wordt uitgewisseld. 
 Het uitwisselen van informatie is in het belang van de cliënt en/of cliëntsysteem en/of 

maatschappij.  
 De uitwisseling van informatie gebeurt met (impliciete of expliciete) instemming van de 

cliënt.  
 
Dit houdt in: 
• De privacy en het belang van de cliënt primeren steeds op de goede relaties met andere hulpverleners 
of instanties. 
• In principe kan alleen de behandelende hulpverlener informatie uitwisselen met derden. Wanneer 
deze echter uit dienst is of langdurig afwezig (vb. ziekte) zorgt de teamverantwoordelijke er voor dat 
de informatie-uitwisseling correct verloopt. 
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• De cliënt stemt in met het uitwisselen van deze informatie. Enkel in uitzonderlijke, dwingende 
omstandigheden (vb. ernstige schending van rechten van het kind, dreigend gevaar voor de cliënt of 
derden) kan hiervan afgeweken worden (zie 5.1.). Een mondelinge toestemming volstaat. Als andere 
hulpverleners ons een schriftelijke toestemming vragen om aan ons informatie door te sturen of 
wanneer het team dit aangewezen vindt, laten we de cliënt een toestemming ondertekenen. 
• Wanneer door derden informatie opgevraagd wordt na het afsluiten van de hulpverlening dient de 
betrokken hulpverlener te bevragen of de cliënt instemt met het doorgeven van informatie en zal het 
teamlid zich tevens laten leiden door de houding van de cliënt t.a.v. informatie-uitwisseling tijdens de 
hulpverlening. 
• Noch het einde van de professionele relatie, noch het overlijden van de cliënt, noch de tussenkomst 
van één van de erfgenamen heft de discretieplicht van de hulpverlener op. De toestemming van de 
cliënt of de gemachtigde derde bevrijdt de hulpverlener niet van zijn discretieplicht. (Artikel 9, 
plichtenleer psycholoog, hier uitgebreid tot hulpverlener) 
• De psycholoog/hulpverlener die het voorwerp uitmaakt van een tuchtonderzoek kan in dit kader de 
gehele waarheid bekendmaken. Hij is echter gerechtigd de vertrouwelijke mededelingen van de cliënt 
te verzwijgen.  (Artikel 9, plichtenleer psycholoog, hier uitgebreid tot hulpverlener) 
• De cliënt dient geïnformeerd te worden over de inhoud en het eventuele resultaat van de informatie-
uitwisseling, tenzij therapeutische exceptie wordt ingeroepen (dit moet dan genoteerd worden in het 
dossier) of de cliënt niet wenst geïnformeerd te worden. 
• De mededelingen dienen beperkt te blijven tot die informatie die relevant is voor de continuïteit van 
de hulpverlening en de zorgafstemming tussen de betrokken diensten of voor zover deze in het belang 
is van de cliënt. 
• De informatie wordt zo geformuleerd dat de belangen van de cliënt erdoor bevorderd worden. Er 
dient over gewaakt dat er geen misbruik kan gemaakt worden van deze informatie. 
• Een kopie van elk document wordt bewaard in het dossier. 
• Verslagen van stagiairs worden mee ondertekend door de stagebegeleider. 
 
Afwijkingen op de hierboven en hieronder geformuleerde regels kunnen enkel na bespreking binnen 
het team en akkoord van het team. De geest van deze regels dient echter gerespecteerd te worden. In 
geval van onduidelijkheid wordt steeds de meest strikte interpretatie van de regels inzake 
beroepsgeheim gevolgd. 
 
 
4.5. Specifieke afspraken m.b.t. uitwisselen van cliëntinformatie 
 
Afhankelijk van het doel van de informatie-uitwisseling en de positie van de derde aan wie men de 
informatie overmaakt, dient men rekening te houden met specifieke regels.  
We maken hierbij een onderscheid tussen: 

 niet-hulpverleners 
 de vertrouwenspersoon van de cliënt 
 hulpverleners met een gedeeld beroepsgeheim 
 arbeidsgeneesheren en adviserende geneesheren 
 politionele, justitiële instanties 
 attestering voor vluchtelingen 

 
Afspraken m.b.t. contacten met niet-hulpverleners: 
• Telefonisch wordt geen informatie doorgespeeld aan niet-hulpverleners. Er wordt steeds verwezen 
naar het beroepsgeheim. 
• Het betrekken van de partner, een familielid, een belangrijke derde kan relevante informatie 
opleveren of helpend zijn voor de situatie van de cliënt. Het initiatief kan uitgaan van de cliënt of van 
de hulpverlener (mits toestemming van de cliënt). Dergelijke contacten gebeuren bij voorkeur in 
aanwezigheid van de cliënt en worden met hem voorbereid. Indien het therapeutisch relevant is en op 
voorwaarde dat de cliënt hier vooraf mee instemt, kan de hulpverlener de familie of belangrijke derden 
zien zonder de aanwezigheid van de cliënt. 
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• Wanneer een persoon uit de omgeving van de cliënt zich spontaan aandient om informatie te geven 
over de cliënt of zijn situatie zal de hulpverlener nagaan of het mogelijk en wenselijk is dat deze 
persoon dit eerst met de cliënt overlegt. Indien dit niet kan, stelt de hulpverlener zich passief-luisterend 
op. De inhoud wordt nadien op een passende wijze met de cliënt besproken. Dergelijk gesprek kan ook 
gevoerd worden door een collega van de hulpverlener. 
• Indien de cliënt onverwacht zelf iemand meebrengt (vb. partner, familielid, …) bevragen we de 
bedoeling hiervan. De gemotiveerde, vrije keuze van de cliënt en de therapeutische relevantie 
primeren hierbij. Op basis hiervan kan deze persoon al dan niet in de gesprekken betrokken worden. 
• Aan ouders van minderjarigen mag en moet, met respect voor de privacy van de minderjarige, alle 
informatie gegeven worden die relevant is voor de opvoeding. 
• De informatie aan leerkrachten dient beperkt te worden tot die informatie die vereist is om de situatie 
van het kind te begrijpen en te hanteren. Leerkrachten (ook zgn. vertrouwensleerkrachten, 
leerlingbegeleiders, …) vallen immers niet onder het beroepsgeheim, zij hebben wel een 
discretieplicht maar hebben spreekplicht t.a.v. politie en justitie. Daarom is geheimhouding geboden 
van delicate informatie betreffende het kind en/of het gezin. 
 
Afspraken i.v.m. informatie aan de vertrouwenspersoon van de cliënt: 
• De cliënt kan een vertrouwenspersoon (al dan niet een beroepsbeoefenaar) aanduiden voor het 
inwinnen van informatie over zijn gezondheidstoestand. De cliënt kan dit steeds herroepen. De 
identiteit van deze vertrouwenspersoon wordt in het dossier genoteerd. 
• Tussen de vertrouwenspersoon en de hulpverlener moet een vertrouwensrelatie kunnen ontstaan. 
Wanneer dit niet het geval is bespreken we dit met de cliënt om tot een vergelijk te komen. In extremis 
kan dit een reden zijn om de hulpverlening stop te zetten. 
• Deze vertrouwenspersoon wordt gehoord wanneer de cliënt verzoekt om hem geen informatie te 
verstrekken (therapeutische exceptie). De cliënt kan zich bij het inzien van zijn dossier laten bijstaan 
door of zijn inzagerecht uitoefenen via de door hem aangewezen vertrouwenspersoon. Indien de 
vertrouwenspersoon een beroepsbeoefenaar is, heeft deze ook inzage in de persoonlijke notities van de 
hulpverlener.  
•Het recht op afschrift geldt ook voor de vertrouwenspersoon. Hiervoor vragen we een schriftelijke 
toestemming van de cliënt. Wanneer de vertrouwenspersoon uit eigen belang inzage in het dossier of 
een afschrift ervan wenst, wordt dit geweigerd. 
 
 
Afspraken m.b.t. contacten met hulpverleners met een gedeeld beroepsgeheim: 
• Het uitwisselen van cliëntinformatie met een hulpverlener die zelf gebonden is door het 
beroepsgeheim kan mits het respecteren van hoger vermelde algemene principes. De informatie moet 
de betrokken hulpverleners in staat stellen om hun werk te doen. 
• Bij mondelinge informatieoverdracht (en vooral bij telefonische contacten) moet men duidelijk de 
identiteit van de contactpersoon kennen. 
• Bij onduidelijkheid over het statuut van het beroepsgeheim van de andere hulpverlener 
(rapportageverplichtingen) wordt dit expliciet bevraagd. Omzichtigheid is geboden wanneer de andere 
hulpverlener rapportageverplichting heeft. 
• Er kan ook geopteerd worden om te overleggen in het bijzijn van de cliënt. 
 
Afspraken i.v.m. informatie aan arbeidsgeneesheren en adviserende geneesheren: 
• Wanneer informatie gevraagd wordt door deze instanties kan, alleen mits voorafgaande toestemming 
van de cliënt, een attest opgemaakt worden waarin staat dat betrokkene op welbepaalde data aanwezig 
was voor behandeling in het CGG. De overweging of een attest (vermoedelijk) een gunstige of 
ongunstige rol zal spelen voor cliënt mag in tweede instantie geen rol spelen om meer of minder 
informatie door te geven.  
 
Afspraken i.v.m. informatie aan politionele en justitiële instanties: 
• Deze moeten steeds in teamverband en met de psychiater besproken worden. 
Het is niet toegelaten om op eigen initiatief alleen, met enkele hulpverleners of namens een team 
vanuit het CGG De Pont schriftelijk te communiceren met justitie. Uitzonderingen hierop zijn:  
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a. De strikt medische attesten die een psychiater altijd autonoom kan schrijven en overmaken aan 
justitie.  
b. De communicatie rond cliënten met justitiële voorwaarden. Het forensisch team gebruikt hiertoe een 
uitgewerkt format dat door elk team kan gebruikt worden. Dit formulier volgt de 
behandelovereenkomst en wordt mede door de cliënt getekend.  
c. Bij een zorgwekkende situatie: schriftelijke communicaties aan justitie die alleen worden 
ondertekend door de zorgcoördinator en bij voorkeur mede ondertekend door de (kinder)psychiater. 
Deze regel geldt als een beschermende maatregel voor de betrokken hulpverlener, waarbij de 
zorgcoördinator functioneert als ‘buffer’ binnen de communicatie met justitie en het aan gang zijnde 
therapeutische proces.  
d. Een bijzondere overeenkomst tot engagement in de ‘Korte Keten’: dit is een overleg met 
verschillende, ook niet hulpverlenende partners, rond zorgwekkende dossiers. De houding van het 
CGG De Pont is hier voorzichtig: wij pleiten voor een maximale betrokkenheid van de cliënt in het 
kader van een netwerktafel. Bij afwezigheid van de cliënt is onze aanwezigheid louter ‘expert-
adviserend’ zonder mededeling van cliëntengegevens.  
• Het is aanbevolen om een ontwerp van schriftelijke communicatie te bespreken met een collega van 
het forensische team, die expertise heeft in deze materies. In de vestigingsplaats Mechelen is er een 
structureel overleg n.a.v. casussen tussen het forensische en het baby-peuter/kinderteam. Complexe 
vragen kunnen ook steeds aan het beleidsoverleg worden voorgelegd dat op elk moment ad hoc kan 
worden bijeengeroepen. 
• Bij jeugdhulp onder voorwaarden vanuit  de gemandateerde diensten (OCJ en VK) en de sociale 
dienst van de Jeugdrechtbank, wordt bij de aanvang van de hulpverlening overlegd tussen 
cliëntsysteem, verwijzer en CGG over welke informatie kan uitgewisseld worden. De veiligheid en het 
belang van de minderjarige zijn hierbij doorslaggevend. Het uitwisselen van de informatie gebeurt bij 
voorkeur in gezamenlijk overleg. Wanneer cliënten er niet mee kunnen instemmen dat informatie in 
het belang van het kind kan doorgegeven worden, kan dit een argument zijn om de hulpverlening niet 
op te starten. 
• Aan de jeugdrechtbank, jeugdbrigades en hun respectievelijke sociale diensten wordt in het kader 
van hun onderzoeken enkel die informatie over de minderjarige doorgegeven die deze diensten kan 
helpen om in het belang van de minderjarige de meest geschikte maatregelen te nemen, en mits 
instemming van het cliëntsysteem. Vertrouwelijke informatie, informatie over de gezinssituatie en 
strafbare feiten worden in principe niet doorgegeven. 
• In het decreet betreffende de integrale jeugdhulp wordt bij situaties van verontrusting de aard van de 
informatie-uitwisseling tussen parket en/of een sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening en 
de hulpverlener, weergegeven in artikel 75/1. De procedure is weergegeven in het kwaliteitshandboek 
– Kernprocessen hulpverlening – Deontologie – Verslaggeving decreet integrale jeugdhulp. 
 
• Verslagen en attesten aan advocaten t.b.v. rechtbanken zijn in principe niet toegestaan. Attesten 
omtrent wijziging van hoede- en bezoekregeling worden nooit afgeleverd (zie ook 5.3.). 
• Het overmaken van informatie aan een geneesheer belast met een gerechtelijk geneeskundig 
onderzoek (expertise) is toegestaan voor zover dit in het belang is van de cliënt. De informatie wordt 
enkel 'ter inzage' overgemaakt. 
• Aan politie en justitie wordt behoudens bovenvermelde uitzonderingen in principe geen informatie 
verstrekt. Een attest van aanwezigheid (datum, uur, plaats en naam van de hulpverlener) kan wel 
worden meegegeven met de cliënt.    
 
Afspraken met betrekking tot attestering voor vluchtelingen.(zie ook www.kennisplein.be) 
• De psychiater van een CGG dient een attest voor medische regularisatie af te leveren als dit 
waarheidsgetrouw en gewetensvol kan worden opgemaakt in het kader van een behandeling. Dit 
gebeurt in de loop van de behandeling, niet tijdens het eerste consult. Hiervoor moet het formulier 
‘medisch getuigschrift’ verplicht gebruikt worden. Dit moet de gezondheidstoestand, haar graad van 
ernst en de noodzakelijk geachte behandeling vermelden om ontvankelijk te zijn. 
• Een psycho-medisch attest voor de asielprocedure kan afgeleverd worden door de psychiater of door 
de psycholoog als dit kadert binnen een behandeling. Hiervoor bestaat geen model dat verplicht 
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gebruikt dient te worden. Er worden richtlijnen aangegeven om het attest functioneel op te maken 
zodat het waardevol is. 
• De psychiater van een CGG dient een attest van ‘dringende medische hulp’ te schrijven indien de 
cliënt hier onwettig verblijft en een OCMW-tussenkomst vraagt voor medische kosten. Het attest dient 
minimale informatie te bevatten. 
• In principe kan elke hulpverlener een aanwezigheidsattest schrijven waarin staat dat de cliënt in 
begeleiding is om een tijdelijke opschorting of vrijstelling te bekomen tot het volgen van een 
inburgeringstraject. 
• Cliënten in een CGG waaronder ook vluchtelingen en asielzoekers kunnen steeds een 
afwezigheidsattest voor werk en opleiding bekomen. Dit kan enkel afgeleverd worden door een arts. 
 
4.6 Schriftelijke verslaggeving 
 
• Hiervoor wordt verwezen naar het document ‘Delen van schriftelijke cliëntinformatie met externen’ 
(kwaliteitshandboek – kernprocessen – deontologie).  
• Bij het uitbrengen van een verslag bij een gemachtigde derde, beperkt de hulpverlener zich tot de 
informatie die rechtstreeks betrekking heeft op de gestelde vraag. (Artikel 8 plichtenleer psycholoog, 
hier uitgebreid tot hulpverlener) 
• Schriftelijke verslagen kunnen naargelang het doel ervan eventueel voorzien worden van één 
van volgende standaardformuleringen: 
 Dit verslag valt onder het beroepsgeheim. Het is bestemd voor betrokken hulpverleners, het is 

niet bestemd voor familie, andere betrokkenen of juridische instanties. 
 Dit verslag is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en niet voor andere doeleinden bruikbaar. 
 Dit verslag is niet door een medicus gevraagd en persoonlijk afgeleverd. 

• In het verslag wordt enkel informatie opgenomen die nuttig is voor de hulpverlening en in het belang 
is van de patiënt en de hulpverlening. 
• Een kopie van het verslag wordt bewaard in het dossier. 
• Het verslag wordt meegegeven met de patiënt of gericht aan zijn wettelijke vertegenwoordiger. Mits 
toestemming van de patiënt kan het ook rechtstreeks verstuurd worden naar een andere hulpverlener. 
• Bij een gedwongen hulpverlening is toestemming niet nodig. De patiënt moet wel op de hoogte 
gebracht worden van de uitwisseling van informatie. 
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5. Specifieke thema's 
 
5.1. Omgaan met risicosituaties 
 
Hulpverleners kunnen geconfronteerd worden met situaties waarin de veiligheid van de cliënt of van 
derden in het gevaar is. We denken hierbij concreet aan situaties van suïcidedreiging, 
kindermishandeling, intrafamiliaal geweld, risico op geweld op derden, ... Hierbij moet een afweging 
gebeuren tussen bescherming van de integriteit van cliënten en/of derden en het verbreken van het 
beroepsgeheim en de vertrouwensrelatie. 
 
Afspraken m.b.t. suïcidedreiging: 
• De hulpverlener neemt elke suïcidedreiging ernstig ongeacht de (vermoedelijke) intentie 
van de cliënt en handelt volgens de afspraken gemaakt in de suïcideprotocols. Deze zijn beschikbaar 
op de interne website van het CGG De Pont. 
• Bij acute suïcidedreiging kan de hulpverlener in overleg met het team of de psychiater de omgeving 
of andere hulpverleners inschakelen of zo nodig een gedwongen opname vragen (zie 5.5.) of in 
extremis politie inschakelen. Deze maatregelen hebben tot doel om het leven van de cliënt te 
beschermen. Men kiest hierbij voor de minst ingrijpende maar meest effectieve maatregel. 
• Wanneer een cliënt met suïciderisico de hulpverlening tegen advies stopzet of niet op zijn afspraak 
is, wordt de cliënt zo snel mogelijk gecontacteerd. Indien deze niet bereikbaar is, wordt de huisarts 
en/of de verwijzer en/of de omgeving op de hoogte gebracht. 
 
Afspraken m.b.t. kindermishandeling:  
• Hulpverlening onder het beroepsgeheim kan, ook wanneer er risico's op herhaling van het geweld 
zijn, zolang er kansen op evolutie zijn. De hulpverlener zoekt samen met de ouders naar een oplossing 
(al dan niet met ondersteuning van andere hulpverleningsinstanties zoals het vertrouwenscentrum 
kindermishandeling). Wanneer dit niet mogelijk blijkt of de veiligheid van de minderjarige 
onvoldoende kan verzekerd worden of een gunstige evolutie uitblijft, kan de hulpverlener in overleg 
met het team of de psychiater verdere stappen overwegen. Het doel hiervan is de minderjarige te 
beschermen en waar mogelijk hulpverlening aan het gezin alsnog mogelijk te maken. 
• Indien er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de psychische of lichamelijke integriteit van de 
minderjarige en de hulpverlener deze integriteit zelf of met behulp van anderen niet kan beschermen, 
kan de hulpverlener in samenspraak met de psychiater en het team de situatie melden aan de procureur 
des konings (parket jeugdzaken) op voorwaarde dat de minderjarige op het centrum onderzocht werd 
of melding maakte van de mishandeling. (Art. 458bis SW) 
• Wanneer de minderjarige die tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is uitdrukkelijk 
verzoekt om de situatie niet ter kennis te brengen aan derden, zal de hulpverlener met dit verzoek 
rekening houden voor zover de begeleiding gericht is op en kan leiden tot verandering en verbetering 
van de situatie van de cliënt. 
 
Afspraken bij dreigend gevaar voor derden:   
De cliënt deelt mee geweld te gaan gebruiken t.a.v. derden.  
• De hulpverlener tracht in te schatten in welke mate deze dreiging in de realiteit een reëel gevaar kan 
opleveren. 
• In voorkomend geval zal hij de cliënt aanspreken om geen geweld te gebruiken en indien mogelijk 
met hem veiligheidsmaatregelen overlopen (vb. zelfcontrole, wapens in bewaring geven, bepaalde 
persoon mijden, ...). 
• Het consulteren van het team, de psychiater of andere collega's moet overwogen worden, in het 
bijzonder in situaties die als acuut ingeschat worden. 
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• Waar nodig kan de omgeving van de cliënt betrokken worden of het potentiële slachtoffer op de 
hoogte gebracht worden met het oog op het voorkomen van geweld. Dit gebeurt bij voorkeur in 
samenspraak met de cliënt. 
• In situaties van acute dreiging die de hulpverlener in dialoog met de cliënt niet kan voorkomen, kan 
een procedure tot gedwongen opname gestart worden (zie onder 5.5.) of de politie gewaarschuwd 
worden. 
• Het wettelijk kader waarin het mogelijk wordt en respectievelijk verplicht wordt om het 
beroepsgeheim te doorbreken, is weergegeven in Artikel 458bis van het Strafwetboek. Verdere 
modaliteiten worden ook gegeven in Artikel 61 §1 en §2 van de ’Code van de geneeskundige 
plichtenleer’ (Orde der artsen) en Artikel 12 van de plichtenleer van de psycholoog. 
 
5.2. Hulpverlening onder voorwaarden 
 
Geregeld zullen hulpverleners en/of andere instanties inspanningen doen om cliënten die niet 
gemotiveerd zijn te verwijzen of hen in de hulpverlening te houden, al dan niet onder dwang. Het 
aanbieden van hulpverlening kan overwogen worden wanneer dit in het belang is van de cliënt. De 
hulpverlener dient zich in te spannen om een werkrelatie met hen aan te gaan en in het belang van de 
cliënt de hulpverlening aan te vatten.  
 
Dit houdt in: 
• Indien de hulpverlening opgelegd wordt door een derde, moet de cliënt geïnformeerd worden over 
alle mogelijke gevolgen van deze situatie en van het weigeren van de hulpverlening. De keuze van de 
cliënt om de professionele relatie al dan niet aan te gaan wordt gerespecteerd. 
• De hulpverlener en/of het team kan afzien van verdere hulpverlening wanneer de cliënt de 
voorgestelde hulp of het noodzakelijke hulpverleningskader weigert of de aangeboden hulp 
onvoldoende benut. 
• De hulpverlener informeert de cliënt over de verschillende modaliteiten en plichten waaraan de 
hulpverlener zich moet houden, zowel tegenover de cliënt als tegenover de verwijzer. 
• Aan de verwijzende instantie kan bij gedwongen hulpverlening in principe enkel meegedeeld worden 
of de cliënt op de afspraken verschijnt en of de hulpverlening nog lopende is of afgerond werd. 
Verdere overdracht van informatie is afhankelijk van het hulpverleningskader dat in overleg met cliënt 
en verwijzer werden afgesproken. Een neerslag hiervan wordt opgenomen in het behandelplan. De 
afspraken in hoofdstuk 4 van deze code zijn hierbij eveneens richtinggevend. 
 
5.3. Omgaan met conflictueuze ouderschapsregelingen 
 
De centra voor geestelijke gezondheidszorg worden geregeld geconfronteerd met conflicten tussen 
gescheiden ouders, o.m. omtrent verblijfs- en omgangsregelingen. Soms wordt daarbij gevraagd naar 
schriftelijke verklaringen of attesten in het kader van de juridische strijd waarin de ouders verwikkeld 
zijn. Volgende afspraken gelden bij conflictueuze ouderschapsregelingen: 
 
• Het CGG aanvaardt geen opdrachten (noch vanuit justitie, noch vanuit de ouders) om als 'expert' in 
deze materie op te treden. 
• Er worden geen schriftelijke verklaringen of attesten in dit verband afgeleverd aan de rechtbanken, 
aan ouders en hun raadsmannen of aan derden. 
• Aan geneesheren belast met een gerechtelijk-geneeskundig onderzoek in deze materie worden in 
principe enkel objectieve medische gegevens 'ter inzage' overgemaakt. 
• In uitzonderlijke gevallen kan omtrent deze problematiek in het belang van het kind mondeling 
informatie meegedeeld worden aan justitie-assistenten of andere bevoegde instanties. Soms  
beschikken we immers over informatie die cruciaal kan zijn in de beoordeling van de rechtbank. 
Wanneer het niet meedelen van deze informatie het belang en de gezondheid van het kind schaadt, is 
informatie-uitwisseling te rechtvaardigen. 
• Wanneer in de loop van een begeleiding het team van mening is dat een wijziging van de bestaande 
verblijfs- en omgangsregeling wenselijk is voor het welzijn van het kind, is het aangewezen dit met 
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beide ouders te bespreken. Wanneer de ouders niet bereid zijn het advies te volgen en elke andere 
oplossing – vb. inwinnen van een tweede advies – uitgesloten is, kan men voorstellen het probleem 
aan de rechter voor te leggen. Afhankelijk van de noodzakelijkheid van een wijziging kan men 
eventueel aan elke ouder eenzelfde attest afleveren waarin men verklaart “na grondig en herhaaldelijk 
onderzoek aan de ouders de raad te hebben gegeven zich tot de rechter te wenden om in het belang van 
de gezondheid van het kind de bestaande regeling met betrekking tot het verblijf van het kind en/of het 
persoonlijk contact met de ouders te herzien”. 
 
5.4. Houding bij huiszoekingen, inbeslagname van dossiers en 
getuigenis in rechte 
 
• De inbeslagname van dossiergegevens (eventueel bij huiszoeking) is een ingrijpende 
onderzoekshandeling waarover alleen de onderzoeksrechter kan beslissen. Er kunnen vooreerst ook 
minder ingrijpende maatregelen door hem worden voorgesteld. 

- In een eerste fase kan de onderzoeksrechter een deskundige arts aanstellen. Mits schriftelijke 
toestemming van de cliënt kan deze aan de behandelaar inzage vragen in het dossier. Volgens 
het principe van het gedeeld beroepsgeheim kan de behandelaar het dossier voor inzage 
aanbieden. Het is evenwel geen verplichting om hierop in te gaan. 

- In tweede instantie kan de onderzoeksrechter de behandelaar dagvaarden om in rechte 
getuigenis af te leggen. Hieraan moet gevolg worden gegeven. De behandelaar oordeelt in eer 
en geweten,  nadat hij de eed heeft afgelegd en van de vragen heeft kennis genomen, of hij zal 
spreken of zwijgen.  Oordeelt hij dat het geheim dient bewaard te blijven kan hij niet 
gedwongen worden toch te spreken, zelfs indien hij door de cliënt van zijn 
geheimhoudingsplicht wordt ontslagen. 

- Tot slot kan de onderzoeksrechter overgaan tot inbeslagname van het dossier. 
• Gezien alle medewerkers beroepsgeheim hebben gelden de regels bij inbeslagname voor alle functies 
binnen het CGG.   
• Bij de inbeslagname van een dossier dient geen vertegenwoordiger van de Orde der artsen aanwezig 
te zijn. Het dossier wordt dan ook niet ter plaatse ingekeken maar in een verzegelde  en gehandtekende 
omslag meegegeven aan de bevoegde officieren van de Federale Politie die het dossier ophalen. De 
inbeslagname kan op geen enkele wijze verhinderd worden. De behandelaar verzet zich wel pro forma 
(bewaren van het beroepsgeheim) tegen de inbeslagname. Hiervan wordt akte genomen in het proces-
verbaal. Het parket stelt een deskundige aan (psychiater) die het dossier inkijkt in het kader van het 
onderzoek. Uitzonderlijk kan door de psychiater van het CGG gevraagd worden dat er toch een arts 
van de Orde aanwezig is bij de inbeslagname. De Orde beslist al of niet op dit verzoek in te gaan.   
• Wanneer het niet mogelijk is het dossier op te roepen of af te drukken, wordt de elektronische drager 
(disk, back-up, …) in beslag genomen en verzegeld met vermelding ‘slechts te openen in 
aanwezigheid van de afgevaardigde, aangeduid door de Provinciale Raad van de Orde der Artsen’. Het 
onderzoek van de desbetreffende gegevens op de schijf zal later gebeuren in zijn aanwezigheid. De 
gerechtelijke overheid kan ook de afgevaardigde aanstellen als bewaarder van het bedoelde stuk, met 
bevel het ongewijzigd ter beschikking te houden van het gerecht. 
• Met het oog op de continuïteit van de begeleiding wordt een kopie van het dossier gemaakt.  
 
• Wanneer een personeelslid opgeroepen wordt om te getuigen in een zaak betreffende een cliënt 
worden volgende elementen in acht genomen: 

- Het moet gaan om een getuigenis in rechte, d.w.z. gehoord worden door een 
onderzoeksrechter of vonnisrechter. Een getuigenis voor de politie of de procureur des 
konings is niet toegestaan. 

- Men dient gevolg te geven aan de oproeping en de eed als getuige af te leggen. De weigering 
 te getuigen is strafbaar. 

- Nadat de rechter een vraag gesteld heeft, kan men beoordelen of de informatie onder het 
beroepsgeheim valt. In bevestigend geval mag men het beroepsgeheim inroepen. Men dient in 
geweten te beslissen welke informatie kan gegeven worden. Het belang van de cliënt is hierbij 
de leidraad. Men mag spreken in het belang van de cliënt (spreekrecht), maar men heeft ook 
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het recht om te zwijgen. De rechter kan toezicht houden op het inroepen van het 
beroepsgeheim en beslissen dat men toch dient te antwoorden. Indien men in dit laatste geval 
niet antwoordt, riskeert men een mogelijke vervolging. 

5.5. Gedwongen opname 
 
Indien de toestand van een cliënt zijn gezondheid of veiligheid ernstig in gevaar brengt of andermans 
leven of integriteit ernstig bedreigt en er geen andere geschikte behandeling mogelijk is, kan een 
beschermingsmaatregel met verplichte psychiatrische observatie (opname of gezinsverpleging) 
overwogen worden. Uitgaande van de wettelijk voorziene procedures gelden volgende afspraken: 
 
• Het overgaan tot een verzoek tot gedwongen opname is een uitzonderlijke maatregel die enkel 
overwogen wordt wanneer vrijheidsberoving noodzakelijk geacht wordt in het belang van de 
gezondheid van de cliënt of ter bescherming van derden. Ook de prognose van de lopende behandeling 
wordt steeds mee in de overwegingen opgenomen. 
• De procedure bij een gedwongen opname wordt besproken in het kwaliteitshandboek (Kernprocessen 
- deontologie). 
 
5.6. Adviesvragen met een ethische dimensie 
 
Soms wordt een hulpverlener, hetzij op initiatief van de cliënt, hetzij op initiatief van medische of 
sociale diensten, gevraagd om een advies te geven m.b.t. ingrijpende beslissingen t.a.v. het leven van 
de cliënt (en zijn omgeving). We denken hierbij o.m. aan plastische ingrepen, transseksuele operatie, 
sterilisatie, abortus, kunstmatige inseminatie, euthanasie, ...  
 
Dit houdt in: 
• De adviesvraag wordt zoveel mogelijk in een gesprek met de cliënt opgenomen zodat de visie van de 
cliënt maximaal gekend is. 
• Deze vragen dienen, omwille van de bijzondere dimensie en de mogelijke impact ervan op de cliënt,  
in het team besproken te worden. Desgevallend kunnen ze ook voorgelegd worden aan het 
beleidsoverleg. Gezien deze vragen zelden voorkomen en het team er hierdoor waarschijnlijk weinig 
mee vertrouwd is, kan het aangewezen zijn om het advies in te winnen van externe deskundigen.  
• Bij het verstrekken van het advies dient rekening gehouden te worden met de actuele problematiek 
van de cliënt, de te verwachten evolutie hiervan en met de korte en lange termijneffecten en risico's 
voor de cliënt en zijn omgeving. 
• De inhoud van het advies wordt op een passende wijze met de cliënt besproken. 
 
5.7. Werken met tolken 
 
Wanneer in de hulpverlening een beroep gedaan wordt op een tolk dan is ook de deontologische code 
die in dit kader werd opgesteld van toepassing.  
 
Dit houdt in: 
• De hulpverlener respecteert de privacy van de tolk en helpt de fysieke integriteit van de tolk te 
beschermen. Indien onnodig wordt de naam van de tolk niet vermeld. Er worden geen persoonlijke 
gegevens van de tolk doorgegeven. De tolk en de cliënt worden niet samen alleen gelaten. Zij worden 
bij voorkeur niet samen in de wachtkamer geplaatst. 
• De hulpverlener nodigt de tolk uit om zijn positie en functie duidelijk te maken bij de start van het 
gesprek. Hij verduidelijkt dat hulpverlener en cliënt zich best rechtstreeks tot elkaar richten en niet tot 
de tolk. 
• De hulpverlener respecteert de neutraliteit en onpartijdigheid van de tolk. De tolk wordt niet naar zijn 
mening gevraagd over de situatie, of naar een verklaring gevraagd voor culturele aspecten. De 
hulpverlener geeft de tolk geen andere opdracht dan vertalen wat gezegd wordt (vb. vervoer van 
cliënten, invullen van documenten van de cliënt, ...). 
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5.8. Het gebruik van klinische gegevens buiten de opdracht van het CGG 
 
• Wanneer de hulpverlener wenst gebruik te maken van audio (visuele) opnames voor doeleinden 
buiten de opdracht van het CGG De Pont, richt hij zich tot zijn zorgcoördinator of directeur.  
• Dergelijke initiatieven moeten met de grootste omzichtigheid genomen worden en respect 
voor de privacy van de cliënt moet hierbij steeds op de voorgrond staan. 
 
5.9. Omgaan met bedreigingen t.o.v. de eigen persoon 
 
Psychotherapeutische hulpverlening en sociale begeleiding kunnen soms aanleiding geven tot 
agressief beladen situaties. Verbale agressie mogen en leren uiten in de relatie tot de therapeut, 
kan een wezenlijk onderdeel zijn van de behandeling. Van een hulpverlener mag verwacht worden dat 
hij dergelijke situaties kan plaatsen binnen de behandeling. 
 
• Wanneer deze verbale agressie buitensporige proporties aanneemt, dreigt over te gaan in fysiek 
geweld of in handelingen blijft duren buiten de sessies (opwachten hulpverlener, telefonisch contact 
thuis, veelvuldige telefonische contacten buiten de sessies,…), wordt dit besproken op de 
teamvergadering. 
• Het kan nodig zijn om een aantal beschermende maatregelen te nemen: inlichten collega’s van een 
komende ‘moeilijke’ sessie, nabijheid telefoon, moeilijke huisbezoeken afleggen met een co-therapeut, 
geen risicocliënten ontvangen wanneer men alleen op de vestiging is en dergelijke.   
• Bij extreme situaties kan het nodig blijken om de behandeling tijdelijk te onderbreken of om de 
cliënt door te verwijzen naar een andere, meer geschikte instantie (bv. residentieel). 
• Bij acute dreiging tijdens het werk wordt de noodprocedure van de vestigingsplaats in werking 
gebracht (zie kwaliteit en gezondheid – veiligheidsprocedures – snelgids bij gevaar Mechelen-Boom-
Lier). 
 
5.10. Deontologie inzake preventiewerk 
 
• Preventie dient primair gericht te zijn op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van 
mensen voor hun gezondheid en die van anderen én op de mogelijkheden om die verantwoordelijkheid 
waar te maken. 
• Dwang bij preventie kan overwogen worden indien mensen verhinderd worden of niet in staat zijn 
die eigen verantwoordelijkheid te dragen. Dwang kan pas overwogen worden indien mensen ernstige 
schade of schade met blijvende gevolgen aan de gezondheid van zichzelf of anderen zouden 
toebrengen. 
• Voorkomen moet worden dat het aanbod van preventie de illusie versterkt dat alle 
gezondheidsproblemen oplosbaar zijn. Een programma mag geen verkeerde verwachtingen wekken. 
• In het algemeen is terughoudendheid aanbevolen i.v.m. hoe burgers het beste kunnen leven. 
• Een preventieprogramma moet binnen de doelgroep streven naar een gelijke toegankelijkheid voor 
deelnemers. 
• Programma's over gezonde en ongezonde leefstijlen die een belangrijke bron van informatie zijn 
voor bepaalde doelgroepen zijn gewenst. Dergelijke programma's zijn echter alleen aanvaardbaar als 
er voldoende verband bestaat tussen gedrag en de gezondheid. 
• Bij programma's met een moraliserende toonzetting moet voorkomen worden dat de campagne leidt 
tot een negatieve beeldvorming van de doelgroep bij het grote publiek. Preventie mag niet 
stigmatiseren. 
• Er moet een netwerkstructuur bestaan voor de opvang van mensen bij wie de campagne leidt tot 
onzekerheid of onrust. 
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5.11. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek 
 
Om de hulpverlening aan patiënten binnen de geestelijke gezondheidszorg te optimaliseren en nieuwe 
inzichten te ontwikkelen, is wetenschappelijk onderzoek een belangrijk gegeven.  Hoewel onderzoek 
geen kernactiviteit is van het CGG De Pont zijn we bereid om, in samenwerking met een externe 
onderzoeksinstantie, mee te werken aan dergelijke onderzoeksprojecten en daarvoor bepaalde 
informatie ter beschikking te stellen. Bij dergelijke onderzoeken gebeurt in principe een afweging 
tussen enerzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van degenen waarvan de gegevens 
gebruikt worden en anderzijds de gezondheid van toekomstige patiënten en van het algemeen 
gezondheidsbelang.  
Meer informatie over de kadervoorwaarden en het onderzoeksprotocol wordt weergegeven in het 
document ‘Deelname aan wetenschappelijk  dossieronderzoek’. (Kompas --- Kwaliteit en gezondheid 
-– Kwaliteitshandboek --- Kernprocessen --- Deontologie --- Deelname aan wetenschappelijk 
onderzoek). 
  
5.12. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen hulpverlener en cliënt 
 
Elke duurzame hulpverleningsrelatie leidt tot een zekere mate van vertrouwdheid en een zekere vorm 
van intimiteit. Deze intimiteit - te zien als openhartigheid, innigheid, oprechtheid - is een inherent 
aspect van de cliënt-therapeutrelatie. Met lichamelijke intimiteit heeft dit uiteraard niets te maken. 
Lichamelijke contacten binnen de psychotherapie zijn in principe veelal beperkt tot een handdruk voor 
en na de sessie. In de speltherapie kan het gaan over aanrakingen die kaderen binnen het 
therapeutische spelconcept.  
Het omgaan met psychotherapeutische intimiteit kan soms een moeilijke evenwichtsoefening zijn voor 
de hulpverlener en/of voor de cliënt. Door de aard van de relatie dient het gevaar voor ogen te worden 
gehouden dat de balans hierbij, bewust of onbewust, soms kan overslaan naar enige vorm van 
grensoverschrijdend gedrag. 
Meer informatie in het betreffende document: Kompas --- Kwaliteit en gezondheid --- 
Personeelsbeleid --- Arbeidsreglement – Bijlage 3: Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen 
hulpverlener en cliënt. 
 
5.13. Preventie van psychosociale risico’s op het werk waaronder 
discriminatie, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag  
 
• Elke werknemer is ertoe gehouden alle regels van welvoeglijkheid, goede zeden en beleefdheid in 
acht te nemen, in het bijzonder ten aanzien van cliënten en bezoekers.  
• Medewerkers zijn verplicht signalen, klachten of vaststellingen van discriminatie, misbruik en 
geweld ten aanzien van een cliënt te melden bij de direct leidinggevende en het team. De melding 
gebeurt zo snel mogelijk en ten laatste binnen de drie dagen. In geval van betrapping op heterdaad 
wordt onmiddellijk melding gemaakt.  
• Elke medewerker is ertoe gehouden zich te onthouden van iedere daad van discriminatie, geweld, 
pesterijen of van grensoverschrijdend gedrag op het werk en positief bij te dragen aan een preventief 
beleid binnen dit kader. Werknemers die zich slachtoffer voelen van discriminatie, geweld, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag op het werk of werknemers die deze feiten vaststellen kunnen zich, 
naast melding bij de directie of leidinggevende, rechtstreeks richten tot de bevoegde externe 
preventieadviseur Idewe St.Katelijnestraat 154 te 2800 Mechelen, tel.: 015.28.00.50; fax: 
015.28.00.50; mechelen@idewe.be.  
• Feiten van discriminatie, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk worden 
volgens de geldende wettelijke procedures behandeld.  
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• Werknemers die ten onrechte en kwaadwillig andere collega’s van discriminatie, geweld op het 
werk, pesterijen of seksuele belastering of benadering beschuldigen, kunnen zelf met sancties gestraft 
worden.  


	Het gezamenlijk beroepsgeheim heeft betrekking op de hulpverleners uit een bepaald team. Alle voor de hulpverlening relevante en noodzakelijke informatie kan vrij (formeel en informeel) tussen teamleden uitgewisseld worden.  Een team is hierbij een af...

